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ִמְצַות "ְּבֶטֶרם ָיבֹוא ֵחֶבל ָלּה ְוִהְמִליָטה ָזָכר" ִּבְזכּות 

  .ֶׁשָהְפָכה ֶאת ַהֶחֶבל ְלָחָלבה ַהְפָרַׁשת ַחּלָ 

ַקב ִּגיַמְטִרָּיא אהיה יהו"ה אהו"ה אהו"י ְוט"ז אֹוִתּיֹות, ְוהּוא סֹוד   (ערך קב) ְּבֵסֶפר 'ְקִהַּלת ַיֲעֹקב' מּוָבא

ֹות ִּדְתִפִּלין ָחְכָמה ִּביָנה יהו"ה אהיה, ְוֶחֶסד ּוְגבּוָרה ְּדַדַעת ֵהן אהו"ה אהו"י, ְוהּוא סֹוד ַאְרַּבע ַּפְרִׁשּי

ָדּה, ַאְרַּבע מֹוִחין ְּדַגְדלּות, ְוַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ִיחּוד ֶזה ַּבּיֹום ְּכֶׁשעֹוֶלה ֶאל ָהֲאִצילּות ּוִמְתַיֶחֶדת ִעם ּדוֹ 

ָּיה ָאז ֵאין ָלּה ִיחּוד ֶזה, ְוהּוא סֹוד ְּתִפִּלין ְּדָיד, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבַּלְיָלה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ 

ת, ַקב רֹוֵמז ְוֵעל ֵּכן ֵאין ְּתִפִּלין ַּבַּלְיָלה, ְוֶזה סֹוד רֹוָצה ִאָּׁשה ַּבַּקב ֶׁשָּלּה ְוִתיְפלּות ִמִּתְׁשָעה ַקִּבין ּוְפִריׁשּו

ין, סֹוד ַהְּתִפִּלין, ְוֶזה ֶאל ִיחּוד ַהָּלז הוי"ה אהיה אהו"ה אהו"י, סֹוד ָחְכָמה ִּביָנה ַדַעת, סֹוד ַהּמֹוחִ 

ת ְלׁשֹון ֶׁשָאַמר ְוִתְפלּות ְלׁשֹון ִיחּוד ֶׁשָאז ִהיא ְמיֶֻחֶדת ִעם ּדֹוָדּה ְּבסֹוד ֶקֶׁשר יֹוד ִּדְתִפִּלין ְּדָיד, ְוַגם ִּתְפלּו

ר יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ִלְבִריָאה ְיִציָרה ְּתִפִּלין ֶׁשַהק"ב ַהָּלז הּוא ְּבִחיַנת ְּתִפִּלין, מט' ַקִּבין ּוְפִריׁשּות רֹוֵמז ַּכֲאׁשֶ 

ט' ְּפָעִמים  ֲעִׂשָּיה ְוִנְפֶרֶׁשת ִמּדֹוָדּה, ט' ְּפָעִמים ַקב ִּגיַמְטִרָּיא ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ִּבְמֻכָּון, ְוֶזה מט' ַקִּבין

ְפֶרֶׁשת ִמּדֹוָדּה ְוִהיא ְּבִחיָנָתּה ַּבַּלְיָלה, ְוַעל ֵּכן ק"ב ִּגיַמְטִרָּיא ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, ּוְפִריׁשּות ֶׁשָאז ִהיא נִ 

רֹוִאים ֶׁשֶּיְׁשָנם ְׁשֵני ַקִּבים ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ִּבְזַמן ַהִּיחּוד, ַק"ב ֶאָחד הּוא ְּבִחיַנת ַקב ֶׁשָּבא  ֵאין ְּתִפִּלין ַּבַּלְיָלה.

ָחד ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים ְוהּוא ְּבִחיַנת ָאחֹור ֶׁשִּנְקָרא ַקב ֲחרּוִבין, ְוהֹוִסיף הרה"ג ִמְּבִחיַנת ָּפִנים, [ַקב ְוָנִקי], ְוַקב אֶ 

ָלָרע, ְוָלֵכן רֹוֶצה  חּוָּברְמַרֵּמז ֶׁשהּוא מְ  ָחרּובְוֵכן ָחרּוב.  ְּבִגיַמְטִרָּיא ָאחֹור ה, ְוֵכןֵקבָ ִנְרָמז ִּבנְ  ַק"בר' א. ה. שליט"א ׁשֶ 

, ִּכי ֹחֶדׁש ֲאָדר הּוא ְּבִחיַנת ַק"בְּפָעִמים ב'  ְּבִגיַמְטִרָּיאֲאָדר ֵמָהַרע. ְוֵכן ֹחֶדׁש  לּוׁשֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ּתָ  ֶׁשּלוֹ ם ַּבַּקב ָאדָ 

 ֶׁשַהְיסֹוד אֹורֹות ק"ב ׁשֶׁשּיֵ  רע) ע' ח"א יט (שער ְוֵכן מּוָבא ְּב'ֵעץ ַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"ל ֶׁשּכֹוֶלֶלת ֶאת ְׁשֵניֶהם. ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד

 ִמָּדה ֹזאת ק"ב ְוֵכן י שליט"א].נִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּיהרה"ג ר' צִ ל מֵ ּבֵ קַ תְ הִ  ,ַּבַעל[ּוְכִמְנַין  .ִניָמא ְּכִמְנַין ְוֶזה ַלַּמְלכּות, ַמְׁשִּפיעַ 

  .ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ֵׁשׁש ִמְסָּפר לעַ  ְמַרֶּמֶזת זוֹ  ּוִמָּדה א) ב, כלאים פה"מ רמב"ם (ע' ַהְּסָאה ִׁשִּׁשית ֶׁשל



ב 

ֲחרּוִבין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ְלֶעֶרב  ַקב ֶׁשַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא ָהָיה ָּדחּוק ְּבַפְרָנָסה ְוָהָיה לֹו ַרק (פנחס רטז:) ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ְוֵכן

א ִיֵחד קב"ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ְוהּוא ָּפַגם ָּבאֹותַׁשָּבת. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ִנּזֹון ִּבְזכּותֹו, ִמּׁש  י' ּום ֶׁשְּבִגְלּגּול קֹוֶדם הּוא 

  . ַּק"ב ֲחרּוִביןְוִנּזֹון ַרק מִ , יב"קמִ ַּק"ב ֻדָּׁשה, ָלֵכן הּוא ֶנֱעַנׁש ֶׁשִּנְׁשַאר לֹו ַרק הַ קְ  ָרָכהּבְ  חּודיִ  ֶׁשהּוא ר"ת יב"ק ֶׁשל ֵׁשם

 ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוידִמִּתְׁשָעה ַקִּבין ֶׁשל ֲחֵבירֹו' ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַקב ֶׁשּלוֹ 'ָאָדם רֹוֶצה ּבְ  (ב"מ לח.) ָבֵאר ַהְּגָמָראֶזה ִנְרֶאה לְ  ְלִפי

ָּכל ָהֶעֶׂשר ֵּכיָון ֶׁשהּוא ִּכי ַּבַּקב ַהי' ַהֶּזה ְּכלּוִלים  .ַקב ְוִתְפלּות ִעם ַהִּמִּלים ְוַהּכֹוֵלל, ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ָהִאָּׁשה ֶׁשרֹוָצה

ֶׁשּזֹוֶכה ְלתֹוָרה  ָמִׁשיַח, ְּבִגיַמְטִרָּיאכ"ב ֶׁשּלֹו ְנֻקַּדת ַהִּיחּוד. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשִאם ַנֲחִליף ק' ְּבכ' ַהְיינּו 

ֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמַאֲהָבה,  ּפּוִריםְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶׁשּלוֹ  אֹוִתּיֹות. ְוֵכןכ"ב ֲחָדָׁשה ּוְלִהְתַנְּׂשאּות ּתֹוַרת ָהֶרֶמז ֶׁשְּכלּוָלה ּבְ 

 ִּכי ְּבפּוִרים ֵמִאיר ֶהָאַרת ַהָּמִׁשיַח. ְוֵכן, הוי"ה ְּפָעִמים ֵׁשם כ"בְּבִגיַמְטִרָּיא  ְלׁשֹון ַרִּבים פּוִריםֶׁשִּנְרָמז ּבְ  ּפּור ְּפָעִמים ב'ּו

יֹוֵתר  ָלֵכן הּואתשע"ו, ֶׁשהּוא סֹוד ַהֵּקץ ֶׁשל ָהֲעִׂשיִרי ַהְיינּו ַהַּקב י' תשע"ו ִגיַמְטִרָּיא ּבְ ָאָדם רֹוֶצה ְּבַקב ֶׁשּלֹו 

ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד,  ָּבֹרא"ׁשּלֹו ר"ת ׁשֶ  ַקבּבְ  ֹוֶצהר ָדםאָ  ְוֵכןתשע"ה.  ְׁשַנתמִ  ַהְיינּו ֶאָחד יֹוֵתרִמִּתְׁשָעה, 

א ָׁשב ָיָרְבָעם ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה" ַמאי ַאַחר, ָאַמר ַרִּבי  ע"א: ק"ב ָמָרא ַסְנֶהְּדִרין ַּדףַּכּמּוָבא ַּבּגְ  "ַאַחר ַהָּדָבר ַהֶּזה 

, ַוֲאִני ְוַאָּתה ּוֶבן ִיׁשַ  ֵּיל ְּבַגן י ְנטַ ַאָּבא ַאַחר ֶׁשְּתָפׂשֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלָיָרְבָעם ְּבִבְגדֹו, ָאַמר לֹו ֲחֹזר ְּב

ֱאמּוָנה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַקב  ְוֵכן ֵעֶדן. ָאַמר לֹו ּוִמי ָּבֹראׁש, ָאַמר לֹו, ֶּבן ִיַׁשי ָּבֹראׁש. ָאַמר ִאי ָהִכי ָלא ָּבִעיָנא.

  ַהַּמְלכּות. ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת

ֶאת ְסִפירֹות ַהֶּנַצח ְוַההֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ַלַּמְלכּות  ֶׁשְּמַסְּמִלים ְׁשָחִקי"ם ֵבירֹו' ר"תחֲ  לׁשֶ  ִּביןקַ  ִּתְׁשָעהמִ  ֹוֵתרי' ְוֵכן

 ָמן ה. ָלֵכן ֵהם ׁשֹוֲחִקיםְּכֶׁשִהיא ְלַמָּטה ַּבְּבִריָאה, ּוְמַקֶּבֶלת ְּבִלי ִיחּוד ִמְּסִפירֹות ֵאּלּו ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַרְגַלִים ְויֹוְרִדים ְלַמּטָ 

ֵהם סֹוד ַּקב ֲחרּוִבין ֶׁשהַ  (שער י"ט פ"ג) ַקִּבין. ְוֵכן מּוָבא ָּב'ֵעץ ַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"לִּתְׁשָעה ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל הַ  90ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ּוְכִפי ֶׁשְּמָבֵאר . ַרְגַלִים ְורֹוִאים ֶׁשַהַּקב ֲחרּוִבים ְקׁשּוִרים ִעם ַהֶּנַצח ְוהֹוד ֶׁשֵהם. ַהִּקֵּטַע יֹוֵצא ַּבַּקב ֶׁשּלוֹ  ַהִּמְׁשָנה

ֶוֱהיֹותֹו ִנְקָרא ִקֵּטַע הּוא ַלַּטַעם ֶׁשִּנְתָּבֵאר ֶאְצֵלנּו ְּבִעְנַין ַקָּבַלת ַׁשָּבת ֶׁשָאז  (בשלח) ִריַז"ל ְּב'ַׁשַער ַהִּמְצֹות'ָהאֲ 

יָזה נה"י ֶׁשְּבָכל עֹוָלם ִמְתַעִּלים ְלַמְעָלה ִּבְמקֹום חג"ת ְוִנְׁשָאר ְמקֹוָמם ָּפנּוי ִּבְבִחיַנת ָׂשֶדה ְוֵאין ֲאחִ 

א ְלַמְעָלה ְוָלֵכן ִנְקָרא ז"א ִקֵּטַע ִּכי ִנְתַעּלּו ַרְגָליו ֶׁשֵהם נה"י  ְּבחג"ת ַלִחיצֹוִנים ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ֶאָּלא ָׁשם ְו

  . ֲחֵבירוֹ  ַקִּבין אֹוִתּיֹות ַק"ב ֲחרּוִבין ְוֵכן ֶׁשּבֹו ְוִנְרֶאה ְּכִקֵּטַע ֶׁשֵאין לֹו ַרְגַלִים.

ב' ַקִּבים ֵהם ָהֶאָחד ְּבסֹוד ֲאחֹוַרִים ְּדע"ב ס"ג מ"ה ב"ן   (ש"ג ח"ב פי"ד)ֹוא ְׁשָעִרים' ְלָהֲאִריַז"ל ְּב'ָמב מּוָבא

ֶׁשֶחְׁשּבֹון אֹוִתּיֹות ֲאחֹוַרִים ֶׁשָּלֶהם ְּבסֹוד ִמּלּוֵאיֶהם ֵהם ק"ב אֹוִתּיֹות, כ"ו ְּדע"ב כ"ו ְּדס"ג כ"ו ְּדמ"ה 

ָּכל ָּכ ָטהֹור ְלִפי ֶׁשהּוא ִמְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ֶׁשָּבֶהם ֶנֱאָחִזים ַהְּקִלּפֹות. ְוֵיׁש ַקב  כ"ו ְּדב"ן, ְוֶזה ַהק"ב ֵאינוֹ 

ֵׁשִני ָטהֹור ֻּכּלֹו ְּבסֹוד ַהָּפִנים ֶׁשֵהם ִמּלּוֵאי ע"ב ס"ג מ"ה ֶׁשהּוא ִגיַמְטִרָּיא ק"ב. ָאְמָנם ֶּבֱהיֹוָתם ְּבסֹוד 

ֶקת ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִמּלּוי ֶׁשהּוא ִדין ָלֵכן ּגַ  ם ִמֶּמּנּו ִנְמָׁש ָמזֹון ַלִחיצֹוִנים ְּביֹום ַׁשָּבת. ְוַדע ֶׁשֶּזהּו ַמֲח

ִהֵּלל, ֶׁשֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים ַקב ְלַחָּלה, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים ַקִּבים ְלַחָּלה, ִּכי ַחָּלה ַמְלכּות ַּכּנֹוַדע 

א ָחְׁשׁשּו ֶאָּלא ְלַק"ב ֶאָחד ְלַבּדֹו ַהָּטהֹורְונֹוֶטֶלת ב' ַקִּבים ֵאּל ַהְיינּו ְלִפי ֵּבית ַׁשַּמאי . ּו. ַא ֵּבית ַׁשַּמאי 

ַקב ְמַצְמֶצֶמת ְלַקֵּבל ִמְתַיֲחִסים ַרק ַלַּקב ַהָּנִקי ְוַהָּטהֹור, ָלֵכן ִׁשעּור ַחָּלה הּוא ַקב ֶאָחד, ִּכי ֵבית ַׁשַּמאי ֵהם ְּבסֹוד ְּגבּוָרה הַ 

ֶאה ֶׁשַהַּקב ֶׁשִּמֶּמּנּו ָנִקי. ּוְלֵבית ִהֵּלל ָצִרי ְׁשֵני ַקִּבים ְלַסֵּמל ַּגם ֶאת ַהַּקב ֲחרּוִבים ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ְּכִדְלֵעיל, ְוִנְר 

ְתמּוָרה ַהַּמְלכּות ַמֲעָלה ַמִּיין נּוְקִּבין ֶאת ַמְפִריִׁשים ַחָּלה ְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּזָכר ַּבִּיחּוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ק"ב אֹורֹות, ּובִ 



ג 

 ד'ֶאת ַהַּקב מִ ַהְפָרַׁשת ַחָּלה. ְוָלֵכן ַהֲהָלָכה ְּכמֹו ֲחָכִמים ֶׁשִׁשעּור ַחָּלה ֲחֵמֶׁשת ְרָבִעים ַקב, ִּכי תֹוֶסֶפת ַהֹחֶמׁש ַמֲעָלה 

. ְועֹוד רֹוִאים ָּבִעְנָין ַהֶּזה ֶׁשַאף ַעל ִּפי ה'ְלאֹות ד' ַּמְלכּות ֵמאֹות ְרָבִעים, ְוֶזה סֹוד ַהִּיחּוד ֶׁשַּמֲעֶלה ֶאת הַ ה' ְרָבִעים לְ 

א ִהְזִּכיר ִּכְמַעט ַמֲאָמֵרי ֲחַז"ל ָּב'ֵעץ ַחִּיים', ְּבִעְנַין ַהַּקב ֶהֱאִרי ָהֲאִריַז"ל ְלָהִביא ּכַ  ָּמה ַמֲאָמֵרי ֲחַז"ל, ַעל ִעְנַין ֶׁשָהֲאִריַז"ל 

ֶׁשַּבּסֹוד ַהֶּזה ָטמּון ַהֶּׁשַפע ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ַהַּמְלכּות ִּבְזַמן  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָארְוכּו', ָאָדם רֹוֶצה ַּבַּקב ֶׁשּלֹו , וְ ֵּטעַ ּקִ , ְוהַ ַחָּלההַ 

  ָּפָעה ַלַּמְלכּות.ַהִּיחּוד, ּוִמן ָהָראּוי ְלַהֲאִרי ָּבֶזה ּוְלהֹוִריד ֶאת ָהאֹור ְלתֹוַרת ַהִּנְגֶלה ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ַהַהְׁש 

ַעל ָׁשלׁש ֲעֵברֹות ָנִׁשים ֵמתֹות ִּבְׁשַעת ֵלָדָתן, ַעל ֶׁשֵאיָנן ְזִהירֹות ְּבִנָּדה  (שבת לא:)ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהִּמְׁשָנה  ְוֵכן

ַמן ִלְבֹּדק ִאם ָהְיָתה ַהְפָרַׁשת ַחָּלה ָּכָראּוי. ֵּכיָון ֶׁשִּבְזַמן ֵלָדה קֹוְצִרים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהִּיחּוד, ֶזה ַהּזְ  ְּבַחָּלה ּוְבַהְדָלַקת ַהֵּנר

ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשעֹוִלים ִמְּבִחיַנת ָּדם  ְּבִגיַמְטִרָּיא ַחָּלהְמַסֵּמל ֶאת ַהִּיחּוד, ְוֵכן ְׁשִמיַרת ַהֳּטָהָרה. ְוָלֵכן  ֵנרְוֵכן 

ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֶהָחָלב ִהיא  (יתרו פ:)ַּבֹּזַהר  , ַּכּמּוָבאַחָּלה ְּבִגיַמְטִרָּיאא ַגם ֵּכן ִעם ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשהּוָחָלב ָּדם ֶׁשֶּנֱעָּכר ְוַנֲעָׂשה 

 ְלֵׁשלִהְׁשּתַ ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ  ִּבְבִחיַנת ַמִּיין נּוְקִּבין ַהַּׁשָּיִכים ִליסֹוד ָהִאָּׁשה, ְוָלֵכן ָיְפָיּה ִנָּכר ְּבָמקֹום ֶזה.

 (במדבר טו, כ)ֶׁשָּכתּוב  , ָצִרי ְלַקֵּים ַהָּכתּובֲעִריָסהַהֵּׁשם ֶׁשל ִמַּטת ִּתינֹוק ֲעִריָסה, ְלַרֵּמז ֶׁשִּמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות לַ ְּבַגְׁשִמּיּות 

  ַחָּלה ָּתִרימּו". ֲעִרֹסֵתֶכם"ֵראִׁשית 

ָלּה ְוִהְמִליָטה ָזָכר: ִמי ָׁשַמע ָּכֹזאת ִמי ָרָאה  ֵחֶבלָיָלָדה ְּבֶטֶרם ָיבֹוא  ִחילם ּתָ "ְּבֶטרֶ  (ישעיה סו, ז)ֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּפסּוק  ְוֵכן

ץ, ַּלחַ ֵלָדה ְוהַ  ֶחֶבלַּגם ָיְלָדה ִצּיֹון ֶאת ָּבֶניָה". ַהְיינּו ֶׁשהַ  ָחָלהֶאֶרץ ְּביֹום ֶאָחד ִאם ִיָּוֵלד ּגֹוי ַּפַעם ֶאָחת ִּכי  ַחלָּכֵאֶּלה ֲהיּו

, ְּבסֹוד ַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשָּדם ֶנֱעָּכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלב ָחָלבץ לְ ַּלחַ ְוהַ  ֶחֶבלֶׁשָהְפָכה ֶאת הַ  ַחָּלהֵּטל ִּבְזכּות הַ ִהְתּבַ 

ַהַּמִּיין נּוְקִּבין  ֵחִצ"יֵכן "ה, וְ ַחּלָ וְ  "לבֶ חֶ ֶׁשל  ח"לְלַהְמִּתיק ֶאת ַהִּדיִנים. ְוֵכן רֹוִאים ַּבָּפסּוק ַהְרֵּבה ֶאת ֵצירּוֵפי ָהאֹוִתּיֹות 

ֹוג ּגְלֶחֶמת מִ . ְור"ת ַחָּלה ְּבִגיַמְטִרָּיאָּבֶאְמַצע  "ַּגם"ּיֹון". ְוהַ צִ ְלָדה יָ ָלה ַּגם חָ ֶׁשעֹוִלים ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה ִנְרָמז ְּב"

], ָמִׁשיחַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא[ ָּנָח"שׁשֶ  (קאמרנא)ֶפר 'ְּפִרי ַחִּיים' ְוֵכן מּוָבא ְּבסֵ ֶׁשִּמְתַמֶּתֶקת ַיַחד ִעם ַהְמָּתַקת ֶחְבֵלי ֵלַדת ָמִׁשיַח. 

ָּמִׁשיַח ֶמן. ְּדג' ִמְצוֹות ֵאּלּו ְמַתְּקנֹות ֶאת ֵחְטא ַהָּנָחׁש ּומֹוִלידֹות ֶאת הַ ׁשֶ ָּלה חַ ָּדה נִ ָּבת אֹו ׁשַ ָּלה ֵנר חַ ָּדה נִ ר"ת 

ֶׁשִּמְצַות  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָארָּבא, הַ עֹוָלם לָ ֶלק חֵ ר"ת ַחָּל"ה שליט"א ׁשֶ  ָחק ִּגְנְזּבּוְרגְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיצְ ְּבַרֲחִמים. 

ִאָּמא ִעָּלָאה  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַחָּנהְדָלַקת ַהֵּנר, ר"ת הַ ָּדה נִ ָּלה חַ ְוֵכן  ַחָּלה ְמָקֶרֶבת ֶאת ַהַּמֲעָבר ָלעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב.

ְדָלָקה, ִּדְבג' ְדָבִרים ֵאּלּו ְמַתְּקִנים ֶאת ֵחְטא הַ ֶּסת וֶ ָּלה חַ ר"ת ַחָּו"ה ְוֵכן מּוָבא ְּב'ַאבּוְדָרָהם' ׁשֶ סֹוד עֹוָלם ַהָּבא. ֶׁשִהיא ּבְ 

  ַחָּוה.

א ָתמּות". ַּב''ַּגם'' ַהֶּזה ִהְתַּכֵּפר(ויצא קנ.) ַּבֹּזַהר  ָמִצינּו ָּדִוד, ְוֶזהּו ִׁשעּור ֶׁשל  "ַּגם ְיֹהָו''ה ֶהֱעִביר ַחָּטאְת 

ׁש ֵּביִצים ְותֹוֶסֶפת ֹחֶמׁש ֵּביָצה. , ַהְפָרַׁשת ַחָּלהֵּביִצים ֶׁשל ג"ם ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדסֹוד הַ  ַהַחָּלה, ַאְרָּבִעים ְוָׁש

ְוֵכן  .ַּב''ַּגם'' ַהֶּזה ִהְתַּכֵּפר ָּדִודַהַּמְלכּות, ְוָלֵכן ְמַסֵּמל ֶאת ַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ִלְבִחיַנת ָחָלב, ֶׁשַּמְמִּתיָקה ֶאת ִּדיֵני 

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו סֹוד ק"ב . ּוְבא"ת ב"ש ִמְתַחֵּלף לְ ג"םְּבאי"ק בכ"ר ִמְתַחֵּלף לְ  ש"ד. ְוֵכן ַחָּל"ה" ר"ת אָּטאְת חַ ֱעִביר הֶ "

אׁשֹונֹות. ַהְיינּו ֶׁשַהָּׁשַדִים ִמְתַחְּברֹות ַלג' ְסִפירֹות ִראׁשֹונֹות ג' ִר ר"ת  ג"רֵהן  ש"ד. ְוֵכן ָהאֹוִתּיֹות ִלְפֵני ַּקב ְוָנִקיהַ 

ַק"ב שליט"א אֹוִתּיֹות  ַקְנֶיְבְסִקיִּבְׁשמֹו ֶׁשל ָמָרן הגר"ח  ִהְׁשַּתְלֵׁשלׁשֶ ְועֹולֹות ְלַמְעָלה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' י. ב. שליט"א 

 ֶׁשַבע, ְוָהַרָּבִנית ַּבת ַקב ְּבִגיַמְטִרָּיא ֱאמּוָנה'ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות. ְוֵׁשם ְסָפָריו 'ֶּדֶר  יםִׁשְבעִ ְּכִמְנַין  ס"י, ְועֹוד ָנִק"י

 אוֹ  ָהָארֹון, ְּבִגיַמְטִרָּיא ַקב ָנִקיְלַהְמִׁשי ְיׂשּועֹות ִלְבנֹות ִיְׂשָרֵאל. ְוֵכן  ַחָּלהזצ"ל ָעְסָקה ַהְרֵּבה ְּבִמְצַות ַהְפָרַׁשת 

ֶׁשָּקׁשּור ְלִמְצַות  ַאֲהרֹון,ֶׁשִּמֶּמּנּו ָקָנה ָדִוד ֶאת ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָּׁשם ַהִּיחּוד ָהֶעְליֹון. ְוזֹו ַגם ַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל  ֲאַרְוָנה



ד 

ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּבֵסֶפר  ,ַחָּלההּוא סֹוד הַ ׁשֶ  ִעּגּולְמַרֶּמֶזת ַעל הָ ס' . ְוֵכן ָהאֹות ַחַּלת ַאֲהרֹוןַחָּלה, ְּכִפי ֶׁשֲחַז"ל קֹוְרִאים ָלּה 

ֶלֶחם ַהִּנְקָרא ֻעָּגה הּוא ַעל צּוָרה ָהִעּגּוִלית ֶׁשָּבּה, ִּכְבַמְתִניִתין ָעג ֻעָּגה, ְוִהיא  (ויקרא ח, כו)'ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה' 

ם יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל ִעּגּול ְּדֶלֶחם. ּוַמה ֶּׁשִּנְקָרא ְּבִפי ְרִׁשיָמה ִעּגּוִלית ְּכמֹו ֻעָּגה. ְוֵכן ִּכַּכר ֶלֶחם ַאַחת ִּתְרּגֵ 

  .ַרּבֹוֵתינּו ִּגְלֵּגל ְּבַחִּמים, ִעיָסה ְמגְֻלֶּגֶלת

ר ֶׁשָהָיה ַהִּׁשעּוֹעֶמר הּוא  ִׁשעּור ַחָּלה מ"ג ֵּביִצים ְוֹחֶמׁש ֵּביָצהׁשֶ (חלה ה) מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֲהָלכֹות ְּגדֹולֹות'  ְוֵכן

 ֶׁשַהָּמן ָהָיה ִּבְבִחיַנת ֲחֵלב ֶׁשִּקְּבלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָמן ַּבִּמְדָּבר ְלָכל ֶאָחד ָּכל יֹום, ּוִמָּׁשם לֹוְמִדים ֶאת ַהִּדין ֶׁשל ַחָּלה. ּוָמִצינּו

"ְּכַטַעם ְלַׁשד  (במדבר יא, ח)ִצינּו ְּבַרִּׁש"י . ְוֵכן מָ "ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש" (שמות טז, לא) ֵאם ּוִּבְבִחיַנת ְּדַבׁש, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב

ַמה ַּדד ֶזה ִעָּקר ַלִּתינֹוק, ְוַהֹּכל  (בהעלותך יא, ח) ְּב'ִסְפִרי'ְוֵכן מּוָבא ַרּבֹוֵתינּו ֵּפְרׁשּוהּו ְלׁשֹון ָׁשַדִים.  ַהָּׁשֶמן"

ָמה ַהַּדד ַהֶּזה ֲאִפּלּו ִּתינֹוק יֹוֵנק ֵהיֶמּנּו ָּכל ַהּיֹום ֵאין ָהָיה ַהָּמן ִעָּקר ְלִיְׂשָרֵאל, ְוַהֹּכל ָטֵפל לֹו,  ָטֵפל, ּכָ 

ַמה ַּׁשד ֶזה ִּתינֹוק  (יומא עה.)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ַהָּמן, ֲאִפּלּו ִיְׂשָרֵאל אֹוְכלֹו ָּכל ַהּיֹום ֵאין ַמִּזיקֹו. ַמִּזיקֹו, ּכָ 

ָאַמר ר' ִׁשְמעֹון ִמְּפֵני ָמה ַהָּמן ִמְׁשַּתֶּנה  (בהעלותך יא, ה)ְּב'ִסְפִרי'  ְוֵכן מּוָבאטֹוֵעם ּבֹו ַּכָּמה ְטָעִמים ַאף ַהָּמן. 

ְלָכל ָּדָבר חּוץ ֵמֵאּלּו [ִקּׁשּוִאים, ֲאַבִּטיִחים, ָחִציר ְּבָצִלים ְוׁשּוִמים], ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ָקִׁשים ַלֵּמיִניקֹות, 

  ם ּוָבָצל ִמְּפֵני ַהִּתינֹוק.אֹוְמִרים ָלִאָּׁשה ַאל ֹּתאְכִלי ׁשּו

ֶהי הוי"ה ֵּבית ָּתִביא ַאְדָמתְ  ִּבּכּוֵרי "ֵראִׁשית כו) לד, וכן יט, כג, (שמות ָּכתּוב  ַּבֲחֵלב ְּגִדי ְתַבֵּׁשל א ֱא

ֵּכיָון ֶׁשִּמְצַות ַחָּלה ִהיא  ְּבָחָלב. ָׂשרּבָ  ְלִאּסּור ִּבּכּוִרים ִמְצַות ֶאת ְמקֹומֹות ְּבג' ִהְסִמיָכה ַהּתֹוָרה ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ִאּמֹו"

 ִּבּכּוִרים ִמְצַות ְוֵכן ֶׁשַּבַּמְלכּות. ַּבְיסֹוד ּפֹוֵגם ְּבָחָלב ָּבָׂשר ֶׁשִאּסּור ָּדם' 'ַחְׁשַמל ְּבַמֲאַמר ִּבּכּוִרים ֶׁשל ַהְּתבּוָאה, ּוֵבַאְרנּו

ֶׁשָּצִרי ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ַעל ְיֵדי  ְמַרֶּמֶזת ְוַהּתֹוָרה ֶׁשַּבַּמְלכּות. ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ַהֶּטֶנא ֶּדֶר ַנֲעֵׂשית

 נּוָמִצי ְוֵכן ֶׁשַּבַּמְלכּות. ַהְיסֹוד ֶאת ְמַקְּדׁשֹות ֵאּלּו ִמְצַות ִּבּכּוִרים ֶׁשּכֹוֶלֶלת ֶאת ִמְצַות ַחָּלה, ְוִאּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב, ְּדִמְצוֹות

 ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֶאת ּדֹוִחים ָהִעְנָיִנים ֶׁשִּבְׁשֵני ְּבָחָלב, ָּבָׂשר ְלִאּסּור ִּבּכּוִרים ִמְצַות ֵּבין ֶׁשְּמַקֵּׁשר קכד:) (משפטים ַּבֹּזַהר

"אַ  ּכּוֵריּבִ  אִׁשיתרֵ " ְוֵכן ַהַּתְחּתֹונֹות. ֵמַהְּדָרגֹות  ַּבַּמֲאָמר ִּכְדֵבַאְרנּו ֶׁשַּבַּמְלכּות סֹודַהיְ  ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ְּבֵא"ר ר"ת ְדָמְת

א ִייַנק  (משפטים קכד:)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ָׁשם. א ְלָעֵרב ָּדָבר ַּתְחּתֹון ְּבֶעְליֹון, ֶׁש א ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו" ֶׁש "

. רֹוִאים ֶׁשִּבּׁשּול ָּבָׂשר ד ַהָּטֵמא ְוֶזה ֶׁשִּלְפִנים ְּבַצד ָקדֹוׁשַהַּצד ַהִחיצֹון ֵמַהַּצד ַהְּפִניִמי, ֶזה ֶׁשַּלחּוץ ֵמַהּצַ 

ַהָּכתּוב ַמְסִמי ֶאת ִמְצַות ְּבָחָלב נֹוֵתן ְיִניָקה ַלְּדָרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ֵמַהְּדָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות, ְוֵכן מּוָבא ְּבֶהְמֵׁש ַהֹּזַהר ָׁשם ׁשֶ 

א ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב  (שמות כג,יט)ָׂשר ְּבָחָלב, ִּבּכּוִרים ְלִאּסּור ּבָ  ֶהי  "ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת ָּתִביא ֵּבית ה' ֱא

א ִייְנקּו ֵמַהְּקֻדָּׁשה ּוֵמַהְּדָרגֹות ָהֶעלְ  ִאּמֹו". ֹות. ָלֵכן ַמְזִּכיִרים יֹונְּדַגם ְּבִמְצַות ִּבּכּוִרים ּדֹוִחים ֶאת ַהְּדָרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ֶׁש

ֶׁשִעְנָיִנים ֵאּלּו ְמַקְּדִׁשים ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר ַּבִּבּכּוִרים ֶאת ָלָבן ָהֲאַרִּמי, ְּכֵדי ִלְדחֹות אֹותֹו ַלחּוץ.

ִמְצַות ַהִּבּכּוִרים הּוא סֹוד ֲחָזַרת  (תבא ע' רעט)יַז"ל 'ָּדם ֶנֱעָכר ְוַנֲעֶׂשה ָחָלב' ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּבלק"ת ְלָהֲאִר  ִּבְבִחיַנת

  . ְורֹוִאים ֶׁשִּמְצוֹות ֵאּלּו ַמֲעלֹות ֶאת ַהַּמְלכּות ִלְבִחיַנת ַהֲחָסִדים ֶׁשִּנְרָמִזים ֶּבָחָלב.אֹורֹות ַהּנּוְקָבא ַלֶחֶסד ֶׁשהּוא ֹּכֵהן

ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ּו "ַוִּתְתַחְלַחל" ַרב ָאַמר ֶׁשֵּפְרָסה ִנָּדה. (מגילה טו.)ַּבְּגָמָרא  , ַּכּמּוָבאָּדםַעל  ַחָּלהְלׁשֹון ָמִצינּו  ְוֵכן

ְלֵמיְמָרא ְּדִבֲעיתּוָתא ְמַרְּפָיא, ִאין ִּדְכִתיב "ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה ְמֹאד" ְוָאַמר ַרב ֶׁשֵּפְרָסה ִנָּדה,  (סוטה כ:)

, ַחְלָחָלה. ְורֹוִאים ֶׁשֶּיְׁשָנן ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ּבְ ֶּלֶקת ָּדִמים ַּפְחָּדא ְצִמית ִּביֲעתּוָתא ְמַרְּפָיאְוָהא ֲאָנן ְּתָנן ֲחָרָדה ְמסַ 

; ֵיׁש ָרַׁשת ַחָּלהַהפְ ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֶּיְׁשָנן ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ּבְ  ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמזֵיׁש סֹוד ֶׁשֵּמִביא ָדם ְוֵיׁש סֹוד ֶׁשעֹוֵצר ֶאת ַהָּדם. ְוִיָּתֵכן 



ה 

ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשִהְׁשַּתְלְׁשלּו ְגֵזרֹות ֶׁשל ֲחַז"ל  .ֶׁשָּדם ֶנֱעָּכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלבְּבִחיָנה ֶׁשל ָּדם, ְוֵיׁש ְּבִחיָנה ֶׁשעֹוֶצֶרת ֶאת ַהָּדם ַעל ְיֵדי 

ֵּתי ַחּלֹות, ַאַחת ָלאּור ְוַאַחת ַלֹּכֵהן. ֶׁשל אּור ֶיׁש ָלּה ׁשְ  (חלה ד, ח)ֶׁשָאָדם ַיְפִריׁש ַּפֲעַמִים ַחָּלה, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה 

  ִׁשעּור, ְוֶׁשל ֹכֵהן ֵאין ָלּה ִׁשעּור. 

ְוִנְרֶאה  .ַהְיסֹודֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת  ִׁשיִׁשיַּבֲעִלַּית ַלח מֹוִפיָעה ְּבָפָרַׁשת ְׁש  ַחָּלההרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשָּפָרַׁשת  ְוהֹוִסיף

ְּכִפי  ַחָּלה,ֶׁשִהיא ְּבסֹוד  ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלָהִעְנָין ָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ְׁשַלח ַאֲחֵרי ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים, ִּכי ַהְמַרְּגִלים ָּפְגמּו ֶאת ְּדָלֵכן 

ֶהָחָלב ְוַהְּדַבׁש. ְוֵכן ָמִצינּו . ִּכי ִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ֶׁשעֹוָלה ִלְמקֹום ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁשֶׁשֵּבַאְרנּו ַמּדּוַע ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

א ָתֹבא ֶאל ָהָאֶרץ ֶׁשְּכֶׁשָּתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ְלַהְפִריׁש ַחָּלה  (ילקוט במדבר תשמז)ַּבִּמְדָרׁש  ַקֵּבל ָעֶלי ַעד ֶׁש

ין ְלַהְפִריׁש ְּבַחָּלה ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ, ֶׁשִּבְזכּות ֶׁשְּתַקֵּבל ָעֶלי ַאָּתה ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ. ָיכֹול ֵּכיָון ֶׁשָּבאּו ְיהּו ֲחָיבִ 

א ְּבחּוצָ  א ָאַמְרִּתי ֶאָּלא ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה, ָׁשָּמה ַאֶּתם ֲחָיִבין ְלַהְפִריׁש ַחָּלה ְו ה ָאַמְרְּת 

ָׁשה ְמַרְּגִלים, ַּתְלמּוד ָלָאֶרץ. ַּתְנָיא ִאּלּו ֶנֱאַמר ְוִכי ָתֹבאּו ָהִייִתי אֹוֵמר ִמָּׁשָעה ֶׁשִּנְכנְ  סּו ָלּה ב' אֹו ְׁש

א ְּבִביַאת ִמְּקַצְתֶכם . ְורֹוִאים ֶׁשַהְּכִניָסה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵהִביָאה ֶאת לֹוַמר "ְּבבֹוֲאֶכם" ְּבִביַאת ֻּכְּלֶכם ָאַמְרִּתי ְו

"ַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום: ַוֵּיְלכּו  (תענית כג:)ִלים, ִקּיּום ִמְצַות ַחָּלה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְירּוַׁשְלִמי ַעל ַהְמַרּגְ 

ץ ֵאין ַוָּיֹבאּו ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוגֹו'" ַאּתּון ַאְׁשְּכִחיָנן ֲעִסיִקין ְּבִהְלכֹות ַחָּלה ְוָעְרָלה, ָאְמרּו ָלֶהן ָלָארֶ 

 ִהְלכֹות ַחָּלה ְוָעְרָלה ִמַּיד "ַוִּתָּׂשא ָּכל ָהֵעָדה ַוִּיְּתנּו ֶאת קֹוָלם ַוִּיְבּכּו".ַאֶּתם ִנְכָנִסין ְוַאֶּתם ֲעסּוִקין ּבְ 

  ֵאל ּפֹוֵגם ְּבִמְצַות ַחָּלה.ְורֹוִאים ֶׁשֹּמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ָעְסקּו ְּבִמְצַות ַחָּלה ִּבְזַמן ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים, ְלַרֵּמז ֶׁשַהּפֹוֵגם ְּבֶאֶרץ ִיְׂשרָ 

ַיִים ֵהן ַּדְפנֹות ַהֶּפה ְּלחָ ִויהּוָדה הּוא ַמְלכּות. ְוֵכן הַ  ַחְלחּול.ֶׁשֵּיׁש ִעיר ְּבַנֲחַלת ְיהּוָדה ְּבֵׁשם  (יהושע טו, נח)ָמִצינּו  ןְוכֵ 

ַהְמַסְּמִלים ֶאת "ם חֶ לֶ ּובְ  ֵח"לִנְמָצא ְּברָ  ח"ל. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשֹּׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות ַהְמַסֵּמלים ֶאת ַהַּמְלכּות

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ָּדם'.  ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות", ִּכי ַחִיל ֵּפרּוׁשֹו ָממֹון ֶׁשהּוא ָהאֹור ֶׁשל ליִ חַ , ּוְב"ֵאֶׁשת ַהַּמְלכּות

ַהְיינּו ֶׁשּקֹוֶרה ַמֶּׁשהּו  ָח"ל ֲחלֹו"ת,"ס ְּכֶׁשאֹוְמִרים . ּוַבּׁשַ ח"לֶׁשֵּיׁש ּבֹו אֹוִתּיֹות  ַחלִנְמָׁשל ְלנַ  ְיסֹוד ַהַּמְלכּותְוֵכן 

ַּדְרָּגה , ִּכי ַהֻּמָּׂשג ֲחלֹות ַׁשָּי ִלְבִחיַנת ַהּנּוְקָבא לַ ְּבַגְׁשִמּיּות, ְוָחָלה ְקֻדָּׁשה ֲחָדָׁשה, אֹו ְמִציאּות ֲחָדָׁשה ְּבַגְׁשִמּיּות

ה ָחל ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַהַּגְׁשִמי ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ֶׁשִּנְמְשָלה ִלְנֵקָבה. ּוִמָּכאן ַּגם ַהֹּׁשֶרׁש , ּוְכֶׁשָחל ַמֶּׁשהּו זֶ ַהַּתְחּתֹוָנה

פ. שליט"א  ּוְכִפי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' מ. .ְלַסֵּמל ָּדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ְקֻדָּׁשה ְוַׁשָּי ַלַּדְרָּגה ַהַּתְחּתֹוָנה ֹחל, ֻחִּלין, ִחּלּול

, ִּכי ֹחל הּוא ַהָּיֵבׁש ְּביֹוֵתר ֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום ַלְחלּוִחית, ַהֶהֵפ ִמַּלח. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵּתי ַּלחהּוא ַהֶהֵפ מִ  ֹחלׁשֶ 

ב ָחלָ ָּדם ֶנֱעָּכר ְוַנֲעָׂשה , ּוְכֶׁשהַ ל'קֹוֶדֶמת לַ ח' ֶהם הַ י ֵלָדה, ֶׁשּבָ לֵ בְ חֶ וְ  ֹח"לַּדְרּגֹות ִּביסֹוד ַהַּמְלכּות; ֵיׁש ַּדְרָּגה ַּתְחּתֹוָנה ֶׁשל 

 ל', ּובֹו הַ ּלּוחֹותְּכמֹו הַ  ַלְחלּוִחית, ִּכי ַּבְּקֻדָּׁשה ֵיׁש ַמִיםַהְּבִרית ֶׁשָהיּו ַאְבֵני ַׁשִיׁש ֶׁשֵהם  לּוחֹותְּבסֹוד  ל"חַנֲעָׂשה 

 ֵמַהַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ָּבּה יסֹוד ַהַּמְלכּותִליׁשּוָעה, ִּכי ֹׁשֶרׁש ַהְיׁשּועֹות ָּבא ִמִּצּיֹון מִ  ֵחלְליַ ּוִמָּכאן ַהָּלׁשֹון ְלַצּפֹות ּו, ח'קֹוֶדֶמת לַ 

ֵיׁש ּבֹו  ֶׁשּלוֹ ב ּקַ ה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשָאָדם רֹוֶצה ּבַ לָ מְ חֶ ה ְוהַ לָ יחִ . ְוָכאן ַּגם ֹׁשֶרׁש ַהּמְ ח'קֹוֶדֶמת לַ  ל'הַ 

ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל  ֲחֵברוֹ ֶׁשֲעִדיִפים מֵ  ַלח,ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת  ְמבּוָׁשלֵּתַׁשע' אֹוִתּיֹות ב ֶׁשּלֹו מִ אֹו ְּבֹאֶפן ַאֵחר 'ַּבּקַ  ָׁשלּוק,ִתּיֹות אוֹ 

ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְוֵכן  ָאֶרץ, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ֶהֵפלָ ץ חּור"ת  חּו"לְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ַהֵּׁשם . ָחרּוב ְוָיֵבׁש

א ְוַהְּקִלּפֹות, ַּכּמּוָבא רֹוִאים ַּבִּמְדָּבִרּיֹות ֶׁשַהֹּכל ֹחל, ָהִרים ֵמֹחל, ֲעָמִקים ֵמֹחל, ְּדַהִּמְדָּבר הּוא ְמקֹום ִמְׁשַּכן ַהִּסְטָרא ַאֲחרָ 

 (שמות לב, יא)ְמִרי ְּביֹוֵתר, ַמְתִאים ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא ִלְׁשֹּכן ָׁשם. ְוֵכן ַהָּכתּוב , ְוֵכיָון ֶׁשֹחל הּוא ַהָּדָבר ַהחָ (פקודי רלו:)ַּבֹּזַהר 

ָהיו". ַוְיַחל . ֶׁשִּבֵּקׁש מֶׁשה ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשִּיְסַלח ְלִיְׂשָרֵאל, ִּבְגַלל ַהחֹול ֹחלְלׁשֹון  "ַוְיַחל מֶׁשה ֶאת ְּפֵני ה' ֱא



ו 

ְּבגּוף ָהָאָדם ְּבִפי ַהַּטַּבַעת ֵאָבר ּוְׁשמֹו ְּבַגְׁשִמּיּות  ִהְׁשַּתְלֵׁשלְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ ְרמּו ֶאת ַהֵחְטא. ְוַהּגּוף ֶׁשּגָ 

  ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַלִחיצֹוִנים ֶׁשּיֹוְנִקים ִמָּׁשם.ח"ל , ְלַרֵּמז ַעל ְּבִחיַנת הַ ֻחְלחֹוֶלת

  ְצַות ַהְפָרַׁשת ַחָּלה.ַחּלֹות ְּדַבׁש ְקׁשּוִרים ְלמִ 
 ְרִדַּיתַהְּדַבׁש" ְּכמֹו  "ָרָדה (שופטים יד, ט)ְּדַבׁש, ְוהֹוָצַאת ַהְּדַבׁש ֵמַהַּכֶּוֶרת ִנְקֵראת ַּבָּכתּוב  ַחּלֹותִעְנַין  ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְוֵכן

 ְנִחיֵלי ֶׁשל ְּתבּוָאה. ּוְקבּוַצת ְּדבֹוִרים ִנְקֵראת ּכּור ֵּביתל ַהְּדבֹוִרים, ְמַרֶּמֶזת עַ  ֵּביתֶׁשִהיא  ַּכֶּוֶרתַהַחּלֹות ֵמַהַּתּנּור, ְוֵכן 

(תהילים  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּובֶאת ָהָאָדם,  ַמְׂשִּביעַ ָּכ ָמִצינּו ֶׁשְּדַבׁש ֶאת ָהָאָדם, ַמְׂשִּביָעה ְדבֹוִרים. ּוְכמֹו ֶׁשַהַחָּלה ֶׁשל ַהֶּלֶחם 

   ַוֲהֵקאתֹו". ִּתְׂשָּבֶעּנּו"ְּדַבׁש ָמָצאָת ֱאֹכל ַּדֶּיָּך ֶּפן  (משלי כה, טז)ְוֵכן ָּכתּוב  ",ַאְׂשִּביעֶ "ּוִמּצּור ְּדַבׁש  פא, יז)

 ִּזיָבה, ְוהַ "ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש", ְוֵכן ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ִנְקֵראת ִאָּׁשה ְּבִגיַמְטִרָּיאְּדַבׁש  ְוֵכן

"ַוֵּיִנֵקהּו  (דברים לב, יג)ֲחֵלב ֵאם הּוא ִּבְבִחיַנת ְּדַבׁש. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַהָּדם ֶׁשֶנֱעָּכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלב. ְוָלֵכן  ִזיַבתת ְמַסֶּמֶלת אֶ 

ָרֵאל ָהיּו יֹוְלדֹות ְּבִמְצַרִים ֶׁשְּבנֹות ִיְׂש  (שמו"ר כג, ח), ְורֹוִאים ֶׁשֲהָנָקה ִהיא ְּבִחיַנת ְּדַבׁש. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ְדַבׁש ִמֶּסַלע"

"ַוֵּיִנֵקהּו (דברים לב, יג) . ְוֵכן ַהָּכתּוב ְּדַבׁשִים ִנְרָמזֹות ּבַ ב' ָׁש"דַ ַּבָּׂשֶדה, ְוהקב"ה ֶהֱאִכיל ֶאת ַהִּתינֹוקֹות ָחָלב ּוְדַבׁש. ְוֵכן 

ֶׁשֶּנֱעַּכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלב. ּוְכמֹו ֶׁשַהְּדַבׁש הּוא ָּדָבר ֶׁשּיֹוֵצא ֵמַהָּטֵמא  ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּדַבׁש הּוא ְּבִחיַנת ָּדם ָּד"םֶּסַלע" ר"ת מִ ַבׁש ּדְ 

 ָעְרָלהֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּדַבׁשֵיׁש ְׁשֵּתי ַּדְרּגֹות; ֵיׁש ְּבִחיַנת ְּדַבׁש  ְּבִגיַמְטִרָּיא ִאָּׁשהִלְהיֹות ָטהֹור, ָּכ ַּבַּמְלכּות ֶׁשִהיא 

ֶׁשהּוא ִּכּנּוי ִלְדַבׁש, ְוֵיׁש  ֹנֶפתאֹוִתּיֹות  ֶּפֶתן. ְוָלֵכן ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּנָחׁש (תיקונים עח:)ָכלֹו ֶׁשל ַהָּנָחׁש, ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר ֶׁשהּוא ַמאֲ 

  (בביאור זה סייעני הרה"ג ר' א. ה. שליט"א).ְּדַבׁש ֶׁשעֹוֶלה ְלַמְעָלה ִלְהיֹות ָחָלב. 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א  ּוְמַרֵּמז ַעל ֲעִלָּיה ְּבַדְרָּגה ֶׁשֵּיׁש ִּבְתכּוָנתֹו. הֹור ֶׁשּיֹוֵצא ִמָּטֵמאטָ ַהְּדַבׁש הּוא  ְוֵכן

ְוֵכן ֲחַז"ל  ָּטהֹור ֶׁשּיֹוֵצא ֵמַהָּטֵמא.ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת הַ  "ֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק" ֶׁשָּכתּוב ֵאֶצל ִׁשְמׁשֹון ַעל ַהְּדַבׁש

, ַהְיינּו ֶׁשֲעַדִין ֵיׁש לֹו ֵׁשם ְּדַבׁש, ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש ַּדְרּגֹות ִּבְדַבׁש, ְוַגם ְּכֶׁשִהְתַקְלֵקל ְּדַבׁש ֶׁשִהְדִּביׁשֹוְרִאים ַלְּדַבׁש ֶׁשִהְתַקְלֵקל ק

ּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָּבּה קֹוְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש. ֵאין ָּתֵני ַּבר ַקָּפָרא אִ ֲעַדִין ֵׁשם ְּדַבׁש ָעָליו. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבָּבַרְייָתא ִּדְקֹטֶרת 

ֹאר וְ  ָכל ְּדַבׁש ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹוד ִמְּפֵני ֵריָחּה. ְוָלָמה ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבׁש ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה ִּכי ָכל ֹשְ

ָּגל ְלהֹוִציא ָטהֹור ִמָּטֵמא, ֶׁשֶּזה ִעְנָיָנּה ֶׁשל ַהְּקֹטֶרת ֶׁשהֹוֶפֶכת ֶאת . ְורֹוִאים ֶׁשַהְּדַבׁש ְמסֻ א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה לה'

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶחְלְּבָנה. ַּכָּידּוַע ׁשֶ טֹובֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ֲעָמֵלק לְ  ּקֹורְמַרֵּמז ֶׁשהּוא ָיכֹול ַלֲהפֹו ַּגם ֶאת הַ  קֹוְרטֹובָהָרע ְלטֹוב, וְ 

ְוֵכן ַעל ַהָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ַהָּמן  הֹוֶפֶכת ַּגם ֶאת ֲעָמֵלק ּומֹוִציא ִמֶּמּנּו ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ַהּטֹוִבים ֶׁשּבֹו. , ְוַהְּקֹטֶרתָהָמן

. ֶׁשל ְּדַבׁש קֹוְרטֹובְורֹוִאים ָלׁשֹון ּדֹוָמה לְ  ְּכִאְסְקֵריָטָון ִּבְדָבׁש.ְמַתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס  "ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש" (שמות טז, לא)

 .בֹוָהה ֶׁשל ַהְּדַבׁש ְוֶהָחָלבַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהַּמְׁשָמעּות ָּכאן ַאֶחֶרת ִמָּׁשם, ּוְמֹבָאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ֶׁשַהָּמן ָהָיה ְּבסֹוד ַהַּדְרָּגה ַהּגְ 

ל ִׁשעּור ַקב ַּבַחָּלה, ְמֻדָּבר ָׁשם ַעל ָּכ ֶׁשָאָדם רֹוֶצה ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשֶּזה ַהּסֹוד ׁשֶ  ָאָדם רֹוֶצה ַּבַּקב ֶׁשּלוֹ ְוֵכן ַהְּגָמָרא ַעל 

ת ַהֵּפרֹות ֶׁשִהיא סֹוד ַּדְוָקא ֶאת ַקב ַהֵּפרֹות ֶׁשּלֹו ִּבְגַלל ְמִתיקּוָתם ַהְמיֶֻחֶדת, ְורֹוִאים ֶׁשִעְנַין ַהַּקב ֶׁשּלֹו ֶנֱאַמר ַעל ְמִתיקּו

ִנְרֶמֶזת ְּבֹנַּסח ַהְּתִפָּלה,  ַּכֶּווֶרתד ַהַּקב ֶׁשַּבַחָּלה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ ֶׁשֵּיׁש ּבֹו סוֹ  ַהְּדַבׁש ֶׁשַּבֵּפרֹות

ֶרץ הֹוָצַאת ָהָאִּכי  ִעּמֹו ַהְּבִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַהִחִּתי ָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְיבּוִסי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ָלֵתת ְלַזְרעֹו. ְוָכרֹות

  ְּכמֹו ַהְּדַבׁש. הֹוָצַאת ַהָּטהֹור ֵמַהָּטֵמא, ִהיא ְּבִחיַנת ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִמיֵדי ַהִּׁשְבָעה ֲעָמִמין



ז 

 יז) פא, (תהילים ָּכתּוב ְוֵכן .ֲהָנָקה, ּוְמַרֵּמז ַעל ָהאִניקהרה"ג ר' ש. ֵרְייְסִקין שליט"א ֶׁשְּדַבׁש ִנְקָרא ְּבִאיִדיׁש  ְוהֹוִסיף

 כב) קיח, (תהילים ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ  ְוֶסַלע. ֶאֶבן ְּבִחיַנת ִהיא ְוַהַּמְלכּות ַלַּמְלכּות, ַׁשָּי ִּדְדַבׁש ."ַאְׂשִּביעֶ  ְּדַבׁש ּצּור"ּומִ 

 כ) עב, (תהילים ַּבָּכתּוב זְמֻרּמָ  ְּדַב"ׁש ְוֵכן .ָאֶבן" ְּבִצּיֹון ִיַּסד "ִהְנִני טז) כח, (ישעי' ָּכתּוב ְוֵכן .ַהּבֹוִנים" ָמֲאסּו "ֶאֶבן

 ר' ָהרה"ג ְּבֵׁשם ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן .ְּדַב"ׁש ר"ת ִוד"ּדָ  ןבֶ  ֹמהְׁש " א) א, (משלי ַהָּכתּוב ְוֵכן אֹוִתּיֹות, ג' ְּבִדּלּוג י"ׁשַ יִ  ןּבֶ  ִודּדָ "

 ָּדִוד ַּבת ֶׁשַבע ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהִּיחּוד. ְוֵכןהַ  ַּדַע"ת ְוס"ת ְּדַב"ׁש ר"ת ַבעׁשֶ  תּבַ  ִודּדָ ׁשֶ  שליט"א ִּגיְנְזּבּוְרג ִיְצָחק

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר'  .ז' בת, ְמַרֵּמז ַעל ַּבת ֶׁשַבע ָּזַבתְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ד. ַהָּנה שליט"א ׁשֶ  ְׁשלֹום ַּבִית.ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ֶׁשּדֹוֶרֶׁשת ֶאת  (חגיגה יג.), ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא ָמִׁשיחַ ָּיא ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִר ְּדַבׁש ְוָחָלב ַיֲעֹקב ַצְייֶּגר שליט"א ׁשֶ 

"ַהָּפסּוק  ֶׁשּבֹו  שפ"ואֹו ֵׁשם  ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשיְּבִגיַמְטִרָּיא ָלׁשֹון ַעל סֹודֹות ַהּתֹוָרה. ְוֵכן  "ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנ

ַמה ְּדַבׁש ְוָחָלב ְּכֶׁשְּמֹעָרִבים ֶזה ָּבֶזה ֵאין ַמִּזיִקין ַהּגּוף ָּכ  (שיהש"ר א, יט)ַּבִּמְדָרׁש  ְּתלּוָיה ַהְּגֻאָּלה. ְוֵכן ָמִצינּו

", ִּכי ַחִּיים ֵהם ְלמֹוְצֵאיֶהם".  ְורֹוִאים ֶׁשְּדַבׁש הּוא מֹוִעיל ּוְמַרֵּפא ִּדְבֵרי תֹוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר "ִרְפאּות ְּתִהי ְלָׁשֶר

  ֹעָרב ִעם ָחָלב, ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהְּדַבׁש ָעָלה ְלַדְרַּגת ֶהָחָלב, ְוִלְבִחיָנה זֹו ִנְמְׁשָלה ַהּתֹוָרה.ְּכֶׁשהּוא מְ 

ת ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ְוָרַמז לֹו ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשל ַהַּמְלכּו "ַּבְקֻּבק ְּדַבׁש",ָמִצינּו ֶׁשְּיָרְבָעם ָׁשַלח ִמְנָחה ַלָּנִביא  ְוֵכן

"ָּבֵעת ַהִהיא ָחָלה ֲאִבָּיה ֶבן ָיָרְבָעם:  (מ"א יד, א)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ַבְקֻּב"קֶׁשִּנְרָמז ּבְ  ק"בְּפָעִמים ב' ְּדַבׁש, ּוְמַקֶּבֶלת 

א ֵיְדעּו ִּכי ַאְּתי ֵאֶׁשת ָיָרבְ  ה ִהֵּנה ָׁשם ַוֹּיאֶמר ָיָרְבָעם ְלִאְׁשּתֹו קּוִמי ָנא ְוִהְׁשַּתִּנית ְו ָעם ְוָהַלְכְּת ִׁש

ַבׁש ֲאִחָּיה ַהָּנִביא הּוא ִדֶּבר ָעַלי ְלֶמֶל ַעל ָהָעם ַהֶּזה: ְוָלַקַחְּת ְּבָיֵד ֲעָׂשָרה ֶלֶחם ְוִנֻּקִדים ּוַבְקֻּבק ּדְ 

  ּוָבאת ֵאָליו הּוא ַיִּגיד ָל ַמה ִּיְהֶיה ַלָּנַער".

, ּוְלָׁשְברֹו ְלַסֵּמל ֶאת ְׁשִביַרת ַהְׁשָּפַעת ַּבְקֻּב"קַהָּנִביא ְּבִציֹון ַעל ֻחְרַּבן ַהַּמְלכּות, ה' ָאַמר לֹו ִלְקנֹות  ְּכֶׁשִּנָּבא ִיְרִמָּיהּו ְוֵכן

יָת ַבְקֻּבק "ֹּכה ָאַמר ה' ָהלֹו ְוָקנִ   (ירמיה יט, א)ִּבְזַמן ַהֻחְרָּבן, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ַבְקֻּב"קֶׁשִּנְרֶמֶזת ּבְ  ק"בְּפָעִמים ב' 

ָראָת יֹוֵצר ָחֶרׂש ּוִמִּזְקֵני ָהָעם ּוִמִּזְקֵני ַהֹּכֲהִנים: ְוָיָצאָת ֶאל ֵּגיא ֶבן ִהֹּנם ֲאֶׁשר ֶּפַתח ַׁשַער ַהַחְרִסית ְוקָ 

: ְוָאַמְרָּת ִׁשְמעּו ְדַבר ה' ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְוֹיְׁשֵבי ְירּוׁשָ  ָלם ֹּכה ָאַמר ה' ָּׁשם ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵאֶלי

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּכל ֹׁשְמָעּה ִּתַּצְלָנה ָאְזָניו: ַיַען ֲאׁשֶ  ר ֲעָזֻבִני ְצָבאֹות ֱא

א ְיָדעּום ֵהָּמה וַ  ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר  ֲאבֹוֵתיֶהם ּוַמְלֵכי ְיהּוָדה ַוְיַנְּכרּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוְיַקְּטרּו בֹו ֵלא

ר ּוָמְלאּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַּדם ְנִקִּים: ּוָבנּו ֶאת ָּבמֹות ַהַּבַעל ִלְׂשֹרף ֶאת ְּבֵניֶהם ָּבֵאׁש ֹעלֹות ַלָּבַעל ֲאׁשֶ 

א ָעְלָתה ַעל ִלִּבי: ָלֵכן ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה' וְ  א ִדַּבְרִּתי ְו א ִיָּקֵרא ַלָּמקֹום ַהֶּזה עֹוד א ִצִּויִתי ְו

ים ַהֹּתֶפת ְוֵגיא ֶבן ִהֹּנם ִּכי ִאם ֵּגיא ַהֲהֵרָגה: ּוַבֹּקִתי ֶאת ֲעַצת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוִהַּפְלּתִ 

ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ: ַּבֶחֶרב ִלְפֵני ֹאְיֵביֶהם ּוְבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם ְוָנַתִּתי ֶאת ִנְבָלָתם ְלַמֲאָכל 

ים ֶאת ְוַׂשְמִּתי ֶאת ָהִעיר ַהֹּזאת ְלַׁשָּמה ְוִלְׁשֵרָקה ֹּכל ֹעֵבר ָעֶליָה ִיֹּׁשם ְוִיְׁשֹרק ַעל ָּכל ַמֹּכֶתָה: ְוַהֲאַכְלּתִ 

ר ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר ָיִציקּו ָלֶהם ֹאְיֵביֶהם ְּבַׂשר ְּבֵניֶהם ְוֵאת ְּבַׂשר ְּבֹנֵתיֶהם ְוִאיׁש ְּבַׂשר ֵרֵעהּו ֹיאֵכלּו ְּבָמצוֹ 

: ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ה' צְ  ָבאֹות ּוְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם: ְוָׁשַבְרָּת ַהַּבְקֻּבק ְלֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ַהֹהְלִכים אֹוָת

א יּוַכל ְלֵהָרֵפה עֹוד ָּכָכה ֶאְׁשֹּבר ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאת ָהִעיר ַהֹּזאת ַּכֲאֶׁשר ִיְׁשֹּבר אֶ  ת ְּכִלי ַהּיֹוֵצר ֲאֶׁשר 

  (בביאור זה סייעני הרה"ג ר' א. ה. שליט"א).ּוְבֹתֶפת ִיְקְּברּו ֵמֵאין ָמקֹום ִלְקּבֹור". 

  



ח 

  ַאְבָרָהם ָעָלה ָּבֶרֶחם ִאּמֹו ְלַמְעָלה ִלְמקֹום ַהַּדִּדים. 
: ִלְפֵני ֶׁשּנֹוַלד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָחָזה ִנְמרֹוד ַּבּכֹוָכִבים ֶׁשִּיָּוֵלד ֶיֶלד ֶׁשַּיֲעֹמד )(פרק נ"ב'ֵׁשֶבט מּוָסר' מּוָבא ִמְדָרׁש  ְּבֵסֶפר

ה ַאְבָרָהם ָעלָ ֵאֶׁשת ֶּתַרח ׁשֶ ֶנְגּדֹו, ְוָגַזר ַלֲהֹרג ֶאת ָּכל ַהָּבִנים ַהְּזָכִרים ֶׁשִּיָּוְלדּו, ְוָהַרג ִׁשְבִעים ֶאֶלף ְזָכִרים. ַוה' ָעָׂשה ֵנס לְ 

א ָהָיה ִנָּכר ְוָכ ִנַּצל ַאְבָרָהם. ִנְרֶאה ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ְלַרֵּמז ַעל ַהֲחָסִדים ׁשֶ ַּבֶּבֶטן ִמַּתַחת ֶלָחֶזה ל , ְוַהָּוָלד 

קֹום ַהַּדִּדים. ְועֹוד ְמֻסָּפר ֶׁשם ֶׁשַהַּמְלָא ַאְבָרָהם ֶׁשַּמְמִּתיִקים ֶאת ַהְּגבּורֹות ְּבסֹוד ָהֲעִלָּיה ָּבֶרֶחם ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה ִלמְ 

ֵׁשם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֶאְצָּבעֹו ַאֲחֵרי ֶׁשִאּמֹו הֹוִליָדה אֹותֹו ִּבְמָעָרה ְוִהְׁשִאיָרה אֹותֹו ְלַבד ִמַּפַחד ִנְמרֹוד. ְוֵכן  ֵהִניקַּגְבִריֵאל 

ַמּדּוַע ֵאיָנּה ִנָּדה, ְּכִפי ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּבִּמְדָרׁש ָׁשם ַאְמְּתָלא ָּדה ֶׁשּנֹוֶתֶנת , ִּבְבִחיַנת נִ ַאְמְּתַלאיִאּמֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָהָיה 

ָאַמר ַרב (ב"ב צא.) ַּבְּגָמָרא ֶׁשָּנְתָנה ַאְמְּתָלא ֶׁשִהיא חֹוָלה ְּכֶׁשֲחָׁשדּוָה ֶׁשִהיא ְמֻעֶּבֶרת ִעם ַאְבָרָהם ְוָרצּו ְלָהְרגֹו, ְוֵכן ָמִצינּו 

ן ַּבר ָרָבא ָאַמר ַרב, ִאיֵּמיּה ְּדַאְבָרָהם ַאְמְּתַלאי ַבת ַּכְרְנבֹו. ִאיֵּמיּה ְּדָהָמן ַאְמְּתַלאי ַּבת עֹוַרְבָּתא. ָחנָ 

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִאָּמא ִעָּלָאה ֶׁשִהיא  ֵלָאהְמַרֵּמז ַעל ַאְמְּתַלאי ִנְרֶאה ְּדַהֵּׁשם  ְוִסיָמֵני ָטֵמא ָטֵמא, ָטהֹור ָטהֹור.

ֵהם אֹותֹו ִּגיַמְטִרָּיא, ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ֹׁשֶרׁש ַאְבָרָהם ְלֹׁשֶרׁש ָהָמן, הּוא ֶׁשַאְבָרָהם  עֹוֵרבוְ  ַּכְרְנבוֹ ִּבְבִחיַנת ַּדִּדים, ְוַאף ַעל ִּפי ׁשֶ 

ְמַרֵּמז ַעל ֹצאן  ַּכְרְנבוֹ ַהָּטֵמא, ְוֵכן ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ִמין ָטהֹור ַהּיֹוֵצא ִמן  ַּכֶּוֶרתִמַּלׁשֹון ַּכְרְנבֹו ָּבא ֵמַאְמְּתַלאי ַּבת 

 ֶׁשהּוא ִמין ָטֵמא ֶׁשֵאין לֹו ִּתּקּון. ָהעֹוֵרבְמַרֶּמֶזת ַעל עֹוַרְבָּתא , ַּכּמּוָבא ָּברשב"ם ָׁשם. ְוַאְמְּתַלאי ַּבת ָּכִריםֶׁשִּנְקָרִאים 

נֹוַלד ַאְבָרָהם. ְוַעֵּין ּוֵמִּזּוּוג ֶזה ַרח ִהְזַּדֵּוג ִעם ִאְׁשּתֹו ְּכֶׁשָהְיָתה ִנָּדה, ֶׁשּתֶ  (לח)מּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים' ְלָהֲאִריַז"ל ְוֵכן 

ֶׁשֶּתַרח ָאַנס ֶאת ִאְׁשּתֹו, ְורֹוִאים ֶׁשָהְיָתה ָׁשם ַאַמְּתָלא ְלַטֵהר ֶאת ַהִּזּוּוג ִּבְגַלל ַטֲעַנת אֹוֶנס. (איוב רע) ְּב'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' 

ֶׁשִאּיֹוב ָהָיה ִּגְלּגּול ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם, ְוִאְׁשּתֹו ִּדיָנה ַּבת ֵלָאה ָהְיָתה  (איוב רע)ָבא ְּב'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' ְלָהֲאִריַז"ל ְוֵכן מּו

. ִּכי ִהיא ָבָאה ְלַתֵּקן ִניָדהּיֹות אֹותִ  ִּדיָנההרה"ג ר' יֹוֵסף ֶּגְרְטֶנר שליט"א שֶ ְוָׁשַמְעִּתי מֵ  ִּגְלּגּול ַאְמְּתַלאי ִאּמֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם.

ֶרֶחם ָהִראׁשֹון ֶׁשל  ֶּפֶטרְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשַאְבָרָהם ָהָיה הַ  ֶאת ַהִּגְלּגּול ַהּקֹוֶדם ֶׁשִּנְבֲעָלה ְּכֶׁשָהְיָתה ִנָּדה.

 ִּפְטִרּיֹותְּבַגְׁשִמּיּות ַמֲאַכל הַ  ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּפְטֵריּה.ֲחָמָנא ְּבֵלָדתֹו ָהִעְנָין ֶׁשל אֹוֶנס רַ  ַעם ִיְׂשָרֵאל, ָלֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל

א ַרק ֵמָהֲאָדָמה, ְלַרֵּמז ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת הַ  ָהִראׁשֹון ֶׁשְּמַקֵּבל ֹּכחֹו ֵמַהָּׁשַמִים, ִּכי ַהְיִניָקה ֵמָהָאֶרץ  ֶּפֶטרֶׁשְּגֵדִלים ֵמָהֲאִויר ְו

  ת ַהֹּכַח ִמִּמי ֶׁשָּקַדם לֹו, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַהְיִניָקה ֵמָהֲאִויר ְמַסֶּמֶלת ְיִציָרה ֶׁשל ָּדָבר ָחָדׁש ֵמַהָּׁשַמִים.ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַקָּבלַ 

א ֶאָחד" ְּכגֹון ַאְבָרָהם ִמֶּתַרח. (במדב"ר יט, א)ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  ְוֵכן ם ְורֹוִאים ֶׁשַאְבָרהָ  "ִמי ִיֵּתן ָטהֹור ִמָּטֵמא 

ֶׁשַאְבָרָהם ָעָלה ִלְמקֹום ֶהָחָלב, ְּבסֹוד ַּדם  ִלְדָבֵרינּו ֶׁשָּיָצא ִמֶּתַרח הּוא ְּבִחיַנת ַהְּדַבׁש ַהָּטהֹור ֶׁשּיֹוֵצא ֵמַהָּטֵמא, ּוְמֹבָאר

ֵּבין ִנְמרֹוד ְלַפְרֹעה, ֶׁשְּׁשֵניֶהם ָּגְזרּו ַלֲהֹרג ָטהֹור ַהּיֹוֵצא ֵמַהָּטֵמא. ְוֵכן רֹוִאים ָׁשם ַּבִּמְדָרׁש ִּדְמיֹון  הּוא, שֶנֱעָכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלב

ִנֵּצַח ֶאת ַּפְרֹעה, ּוֵבֵאר ֶאת ַהִּתינֹוקֹות ַהְּזָכִרים, ּוְׁשֵניֶהם ָעׂשּו ַעְצָמם ֶלֱאלֹוַּה, ּוְכמֹו ֶׁשַאְבָרָהם ִנֵּצַח ֶאת ִנְמרֹוד ָּכ ֹמֶׁשה 

ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ָהָיה ִּגְלּגּול ִנְמרֹוד, ָלֵכן ָחְזרּו ַעל ַעְצָמם ַהְּפָרִטים, ַּכּמּוָבא  הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשֵּכיָון ֶׁשַּפְרֹעה

ִמי ָהָיה ַפְרֹעה, ִנְמרֹוד. ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ָׁשם "ָהָבה ִנְבֶנה ָלנּו ִעיר", ָּכ ָאַמר ֹּפה "ָהָבה  (נח מא)ְלָהֲאִריַז"ל 

  ִנְתַחְּכָמה לֹו".

ֶׁשֲאָנִׁשים ְיָבְרכּו  ַאַמְתָלאָּכל ְיֵמי ַחָּייו ָהְיָתה ִלְמֹצא  ַאְבָרָהם' מ. פ. שליט"א ֵּבֵאר ְּבֹאֶפן ַאֵחר ֶׁשֲעבֹוַדת ר ְוהרה"ג

ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹוג  ְתָלאַאמַ ֵמִאיָד ָהָמן ִחֵּפׂש  ְנָבְרכֹו,אֹוִתּיֹות ַּכְרְנבֹו ֶאת ה', ְוָנַתן ַלֲאָנִׁשים ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה 

ֶׁשָהעֹוֵרב ַאְכָזִרי ַעל ָּבָניו ְוַעל ְּבֵני ֵביתֹו, ְוֵכן  (עירובין כב.), ְּדָהעֹוֵרב ִמָּדתֹו ַאְכְזִרּיּות, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא עּוְרְבָתאּוְלַאֵּבד ְּכמֹו 



ט 

 איייזנשטיין ע' לה) -('אוצר המדרשים' ְוֵיׁש ָלׁשֹון ַּבִּמְדָרׁש  ָבא ִׁשיְקָרא,עֹוְר  (גיטין מה.)ָהעֹוֵרב הּוא ַׁשְקָרן, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

  הּוא ָרָׁשע ְוַגָּנב ּוַמִּזיק. ֶׁשָהעֹוֵרב

א ָגלּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרָצם ַעד ֶׁשָּכְפרּו ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶׁשּכָ  (אחרי סט:)ַּבֹּזַהר  ָמִצינּו תּוב ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא, 

א ַנֲחָלה ְּבֶבן ִיַׁשי". ְּבָדִוד"  ק"ֵחלֶ רֹוִאים ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָיָצא ַלָּגלּות ִּבְגַלל ֶׁשִּזְלְזלּו ב "ֵאין ָלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד ְו

  .ָלהחֲ ק ְונַ ֵחלֶ ְוִיָּגֲאלּו ְּכֶׁשְּיַבְּקׁשּו ֶאת ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ֶׁשהּוא ְּבסֹוד ְּבֶבן ִיַׁשי", ֲחָלה ּוְב"נַ 

  סֹוד ַהּלּוז הּוא ְּבִחיַנת ַחָּלה.
. רֹוִאים ֶׁשֶהָעָפר ֶׁשל ָּכל ִהיא ִטְּמָאה ַחָּלתֹו ֶׁשל עֹוָלם ִּתָּנֵתן ָלּה ִמְצַות ַחָּלהתנחומא נח א) (ַּבִּמְדָרׁש  ָמִצינּו

 ִלְדָבֵרינּו ְבִחיַנת ַהְפָרַׁשת ַחָּלה ַעל ְיֵדי ה'. ּוְמֹבָארָהעֹוָלם הּוא ִּבְבִחיַנת ַהָּבֵצק ֶׁשל ה', ּוְבִריַאת ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהְיָתה ּבִ 

ַקְדמֹון, ֶׁשהּוא ְנֻקַּדת ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה ֶׁשָּׁשם ַהְיסֹוד  ָאָדםִׁשיַח הּוא ֵמעֹוַלם מָ ִוד ּדָ ָדם אָ ֵּכיָון ֶׁשֹּׁשֶרׁש ִנְׁשָמָתם ֶׁשל 

ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת  ֶנֶפ"ׁשְּבאי"ק בכ"ר  ַחָּל"ה. ְוֵכן ַחָּלתֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶרׁש ַהֶּזה ִנְקָראֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשהּוא ְּבסֹוד ַחָּלה, ָלֵכן ַהּׁשֹ 

, ִּכי ִהיא ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַּדם ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ָּדםְּבִגיַמְטִרָּיא  ַחָּלה, ְוָלֵכן ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיהּוְמַסֶּמֶלת ֶאת ְנֻקַּדת ַהַּמְלכּות ֶׁשּבְ  ָּדם

"ֵראִׁשית ֲעִרֹסֵתֶכם ַחָּלה  (במדבר טו, כ)ְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשַחָּלה ִהיא ְּבִחיַנת ָהֹראׁש ֶׁשל ַהָּבֵצק, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ָלם.ָהעוֹ 

   ַלְיצּוִרים. ֹראׁשָהָיה  ָהִראׁשֹוןְוֵכן ָאָדם ". ָּתִרימּו

ִהיא ְּבִחיַנת ֶעֶצם ַהּלּוז ֶׁשל ָהעֹוָלם ֶׁשֵאיָנּה ִנְפֶּגֶמת, ּוִמָּׁשם ה ֶאֶבן ַהְּׁשִתּיָ ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה' ׁשֶ  ְוֵכן

ְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש לּוז ַלּגּוף ֶיְׁשנֹו ַּגם ֵּכן ַלֶּנֶפׁש רּוַח  ('יונת אלם' א, י)ָּברמ"ע ִמָּפאנֹו ִיְתַחֵּדׁש ָהעֹוָלם ֶלָעִתיד ָלֹבא, ּומּוָבא 

ְלֵחֶלק ֲחֵברֹו ְּבִהָּבְראֹו. ְוִהֵּנה לּוז ְּבִגיַמְטִרָּיא ַחָּלה, ֶׁשְּזַמן ֲהָרָמָתּה ִמֶּׁשְּתַגְלֵּגל ּוְנָׁשָמה, ּוִמֶּמּנּו ִיַּקח 

ָּדִוד  ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה ֶׁשָּׁשם ֹׁשֶרׁש ִנְׁשמֹות ָאָדם, ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשְּנֻקַּדת ַחָּלההּוא ְּבִחיַנת ּלּוז ְורֹוִאים ֶׁשּסֹוד הַ ַּבִחִּטים. 

ם ַהַּדַעת, ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ָמִׁשיַח ִהיא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא ֶׁשהּוא ְּבסֹוד ַחָּלה. ְוָלֵכן ֶעֶצם ַהּלּוז ִנְרֶמֶזת ָּבָאָדם ָּבֹעֶרף ִּבְמקוֹ 

ְמקֹום ַהַּדִּדים, ִהיא ְיכֹוָלה ַלֲעלֹות ִּבְזַמן ַהִּיחּוד ַעד ֶׁשַהְפָרַׁשת ַחָּלה ַמֲעָלה אֹוָתּה ְלַמְעָלה ֶּדֶר ַהְיסֹוד, ּוְכמֹו ֶׁשִהיא עֹוָלה לִ 

ְוֵיׁש ֶקֶׁשר ֵּבין  לּוז ְּבִגיַמְטִרָּיאֶׁשַּשֶּיֶכת ַלּנּוְקָבא ִהיא  ַחָּלהַהַּדַעת ֶׁשָּבֹעֶרף, ִּכי ַהְיסֹוד עֹוֶלה ַלַּדַעת ַּכָּידּוַע. ָלֵכן ִמְצַות 

ְוֵיׁש ֶרֶמז ֶׁשֵהם ְקׁשּוִרים  ים"ֳעָפִר ְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשַהַּדִּדים ִנְקָרִאים ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִרים "ְׁשֵני  ז ָּבֹעֶרף.ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא ִלְמקֹום ַהּלּו

ַקת ַהֵּלָדה ְּבסֹוד ִּכי ַהַחָּלה עֹוָלה ַלַּדִּדים, ְועֹוָלה ַלַּדַעת ֶׁשָּבֹעֶרף. ְוֵכן ַהָּפסּוק ֶׁשֵהֵבאנּו ַעל ַהְמּתָ ֹעֶרף, ַלּלּוז ֶׁשִּנְמָצא ּבָ 

. לּו"זָכר" ר"ת זָ ִהְמִליָטה וְ ּה לָ "ְּבֶטֶרם ָּתִחיל ָיָלָדה ְּבֶטֶרם ָיבֹוא ֵחֶבל  (ישעיה סו, ז) ַהְפָרַׁשת ַחָּלה ֶׁשעֹוֶלה ִלְמקֹום ֶהָחָלב,

ָּבָאָדם ֶׁשֵאינֹו ֶנֱהֶנה ִמּׁשּום ֲאִכיָלה, ָּכְתבּו ַהְּמֻקָּבִלים ֵיׁש ֶעֶצם  (שנה שנייה ויצא)מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֶּבן ִאיׁש ַחי'  ְוֵכן

ְרִביִעית ְּדמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְוֶעֶצם ֶזה ִנְׁשָאר ַקָּים ַּבֶּקֶבר ְוֵאין ׁשֹוֵלט ּבֹו ִרָּקבֹון, ְוהּוא  ֶאָּלא ַרק ִמן ְסֻעָּדה

ת ְמַלֶּוה ַמְלָּכה ֶׁשִהיא ְסֻעַּדת ָּדִוד ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא, ּוְכִפי . ְורֹוִאים ֶׁשַהּלּוז ֶנֱהָנה ַרק ִמְּסֻעּדַ ִנְקָרא ַנְסכֹוי, ְוַגם ִנְקָרא לּוז

ן מּוָבא ְּב'ִמְדַרׁש ַּתְלִּפּיֹות' ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשֹּׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ָּדִוד ֵמֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה ֶׁשָּׁשם ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא ֶׁשהּוא ַהּלּוז ֶׁשל ָהעֹוָלם. ְוכֵ 

ֶׁשּצּוָרתֹו ְּכצּוַרת ֹראׁש ָנָחׁש, ְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֶעֶצם ַהּלּוז ִּׁשְדָרה הּוא ְּבִחיַנת ָנָחׁש, ְוֹראׁש ַהִּׁשְדָרה הּוא ֶׁשחּוט הַ  (ערך אדם)

  . ָנָחׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּמִׁשיחַ ַּכָּידּוַע ׁשֶ  ִּדְקֻדָּׁשהֵּבין ַהּלּוז ַלָּנָחׁש, ְוָדִוד ְמִׁשיַח ה' הּוא ְּבסֹוד ָנָחׁש 

ָׁשה ָׁשבּועֹות ֶׁשֵהם ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד יֹום ֶׁשֵּבין ַהְּמָצִרים, ּוְכֶנְגּדֹו ְּבִאיַלן  (פה)מּוָבא ְּב'ִלּקּוֵטי מֹוֲהָר"ן'  ְוֵכן ְׁש

ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאָחד  לּוז. ִּבְׁשִביל ֶזה נֹוֲהִגין ֶלֱאֹכל ֵּביָצה ַּבְּסֻעָּדה ַהַּמֶפֶסֶקת ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב, ִּכי ַהֵּביָצה ִנְגֶמֶרת



י 

 ן לּוז.יֹום, ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַּתְרְנֹגֶלת מֹוֶלֶדת ְלֶעְׂשִרים ְוֶאָחד יֹום ְוכּו', ּוְכֶנְגּדֹו ְּבִאילַ 

 ג"ם ֵּביִציםֶרֶחם. ְוֵכן ִׁשעּור ַחָּלה הּוא ְורֹוִאים ֶׁשִאיַלן ַהּלּוז ְמַסֵּמל ֶאת ַּתֲהִלי ִּבּׁשּול ַהֵּביָצה ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ְּפֻעַּלת הָ 

   ַחָּל"ה.ְּכִמְנַין 

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן לּוז ְּבִגיַמְטִרָּיא ַחָּלה, ֶׁשְּזַמן ֲהָרָמָתּה ִמֶּׁשְּתַגְלֵּגל ַּבִחִּטים. ַמה ֶּׁשֵהֵבאנּו ֵמָהרמ"ע ִמָּפאנֹו ׁשֶ  ְוֵכן

ִּתְהֶיה ֶּדֶר ַהּלּוז, ָּכ סֹוד ַהִּגְלּגּול ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַנֲעֶׂשה ֶּדֶר ַהּלּוז ֶׁשּנֹוֵתן ֹּכַח ַלֶּנֶפׁש רּוַח ֶרֶמז ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשְּתִחַּית ַהֵּמִתים 

ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבּלּוז ְלֹצֶר  ֶׁשַּמְפִריִׁשים אֹוָתּה ְּכֶׁשִּמְתַּגְלֶּגֶלת ַּבִחִּטים, ְלַרֵּמז ַחָּלהְּבִגיַמְטִרָּיא  לּוזְנָׁשָמה ְלִהְתַּגְלֵּגל. ְוָלֵכן 

(תנחומא ויחי  ַּבִּמְדָרׁש , ַּכּמּוָבאִּגְלּגּול ַהַחָּלה, ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ִּגְלּגּול ְמִחילֹותַהִּגְלּגּוִלים. ְוֵכן ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ָמִצינּו ְלׁשֹון 

ַחְּבִבין ְקבּוַרת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵּמֵתי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָחִיין ָאַמר ַרִּבי ְּבֵׁשם ַרִּבי ֶחְלּבֹו ָלָמה ָהָאבֹות מְ ג) 

ץ, ֶאָּלא ְּתִחָּלה ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ְוכּו', ָאַמר ֵליּה ַרִּבי ִסימֹון ִאם ֵּכן ִהְפִסידּו ַהַּצִּדיִקים ַהְּקבּוִרין ְּבחּוץ ָלָארֶ 

ם ְמִחילֹות ָּבָאֶרץ, ְועֹוֶׂשה אֹוָתן ִּכְמָערֹות ַהָּללּו ְוֵהן ִמְתַּגְלְּגִלין ָמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה, עֹוֶׂשה ָלהֶ 

ֶהם רּוַח ֶׁשל ּוָבִאין ַעד ֶׁשַּמִּגיִעין ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֵּכיָון ֶׁשַּמִּגיִעין ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא נֹוֵתן ּבָ 

ַמר "ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל" ַחִּיים ְוֵהן עֹוְמִדין, ֶׁשֶּנאֱ 

ֶלֶחם ַהִּנְקָרא ֻעָּגה  (ויקרא ח, כו)ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה'  ְוַאַחר ָּכ "ְוָנַתִּתי רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם".

ּגּוִלית ֶׁשָּבּה, ִּכְבַמְתִניִתין ָעג ֻעָּגה, ְוִהיא ְרִׁשיָמה ִעּגּוִלית ְּכמֹו ֻעָּגה. ְוֵכן ִּכַּכר ֶלֶחם הּוא ַעל צּוָרה ָהעִ 

ְמגְֻלֶּגֶלת  ַאַחת ִּתְרֵּגם יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל ִעּגּול ְּדֶלֶחם. ּוַמה ֶּׁשִּנְקָרא ְּבִפי ַרּבֹוֵתינּו ִּגְלֵּגל ְּבַחִּמים, ִעיָסה

ים ַהִּנְקָרא ִּבְלׁשֹון ִמְקָרא ַחָּלה, ִּגְלּגּול הּוא ֵׁשם ְלָדָבר ָעגֹול ְוַכּדּוִרי, ֶׁשָהִעיָסה ִּבְגַמר ִליָׁשָתּה עֹוׂשִ הּוא 

 ה.יׁשָ אֹוָתּה ִעּגּול, ָּכָכה ִנְקָרא ִּבְלׁשֹון ִמְקָרא ַחָּלה, ְּכלֹוַמר ִעיָסה ִעּגּוִלית ְוַכּדּוִרית ַהַּנֲעָׂשה ִּבְגַמר ַהּלִ 

  ְורֹוִאים ֶׁשַהֵּׁשם ַחָּלה הּוא ִמְּלׁשֹון ַּגְלַּגל.

זֹו ַהְּתֵכֶלת ִהיא  (שלח קעה:), ּוָמִצינּו ַּבֹּזַהר ַּתְנָיא ִהיא לּוז ֶׁשּצֹוְבִעין ָּבּה ְּתֵכֶלת (סוטה מו:)ַּבְּגָמָרא  ָמִצינּו ְוֵכן

 (שביעית יב:) ּוְלִפי ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאת ַהְירּוַׁשְלִמי ְּבַים ִּכֶּנֶרת. ג ֶׁשהֹולֵ , ַהָּגֶון ֶׁשָּלּה יֹוֵצא ִמּדָ סֹוד ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמלֶ 

ָמחֹוז ֶׁשל ְטֶבְרָיא ַהִּנְקָרא ֵּכן, ְוָהָיה ּוְמָבֵאר ַה'ְּפֵני ֹמֶשה'  ַרִּבי ִחָּיא ַּבר ָּבא ִמְתַעֵּגל ַּבֲהָדא ֱאִליסּוס ִּדְטֶבְרָיא.

. ִנְרֶאה ְּדַרִּבי ִחָּיא ָהְיָתה לֹו ַּכָּוָנה ֲעמּוָקה ַלֲעׂשֹות ְלַעְצמֹו ל ָהָאֶרץ ִמְּפֵני ִחּבּוב ְקֻדַּׁשת ָהָאֶרץִמְתַעֵּגל ַעְצמֹו עַ 

א ִיְצָטֵר ָלֹבא ְּבִגְלּגּול, ָלֵכן הּוא  ן ֶׁשַהִּגְלּגּוִלים ַנֲעִׂשים ֵּכיוָ  ַהּלּוז,ֶׁשָּׁשם ְּבִחיַנת ְּבְטֶבְרָיה ַעל ָהֲאָדָמה  ִהְתַּגְלֵּגלִּתּקּון ֶׁש

ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ַּכֶּוֶרת ְמַרֶּמֶזת ַעל ֹׁשֶרׁש הַ  ִּכֶּנֶרת ֶּדֶר ַהּלּוז, ּוָבֶזה ֶׁשהּוא ִמְתַּגְלֵּגל ַעל ַהּלּוז הּוא יֹוֵצא ְיֵדי חֹוַבת ִּגְלּגּול. ְוֵכן

  ֶאת ַהְּדַבׁש.

"ְואּוָלם לּוז ֵׁשם ָהִעיר ָלִראׁשֹוָנה", ֵּפרּוׁש ְׁשָמּה ֶׁשל ֵלָאה  (שופטים שנט)"ל מּוָבא ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריזַ  ְוֵכן

ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהיא ֵלָאה ֶׁשָּבֲאִצילּות, ִנְקָרא לּוז. ְוִנְקָרא ֵׁשם ֶזה, ְלִפי ֶׁשֵּפְרׁשּו חז"ל ֶׁשֵּיׁש ֶעֶצם ֶאָחד 

ינֹו ִמְתַרֵּקב ְלעֹוָלם, ּוִמֶּמּנּו ִמְתַּגֵּדל ּגּוף ָהָאָדם ֶלָעִתיד ָלֹבא, ְוָהֶעֶצם ִּבְמקֹום ֲהָנַחת ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפִּלין ֶׁשאֵ 

ְוֹׁשֶרׁש  ֶזה ִנְקָרא לּוז. ּוְלִפי ֶׁשֵּלָאה ִהיא ֵמֲאחֹוֵרי ז"א, ִּבְמקֹום ֲהָנַחת ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפִּלין, ָלֶזה ִנְקֵראת לּוז.

  ָאה ַּכָּידּוַע.ָּדִוד הּוא ִמיהּוָדה ַהֵּבן ֶׁשל לֵ 

ָּבָאָדם ִנְׁשַאר ֶעֶצם ֶׁשַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי הּוא ְּבִחיַנת לּוז ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ('אוצרות רמח"ל' ע' רנא) מּוָבא ָּבַרְמַח"ל  ְוֵכן

ם ֵחֶלק ֵמַהֶּנֶפׁש ְוִהיא ַהִּנְקֵראת ֶאָחד ַּבֶּקֶבר ַהִּנְקָרא לּוז, ְוָעָליו ִיָּבֶנה ַהּגּוף ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, ְוֵיׁש ָׁשם ּגַ 
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ה ַהִּבְנָין ֶהְבָלא ְדַגְרֵמי, ְוֵכן הּוא ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְׁשַאר ַהּכֹוֶתל ָהַּמֲעָרִבי, ְוהּוא סֹוד ֶזה ַהּלּוז ֶׁשָעָליו ִיָּבנֶ 

 (יומא)ְוֵכן מּוָבא ְּב'ִלּקּוֵטי ַהַּׁש"ס' ְלָהֲאִריַז"ל  ְרֵמי.ֶלָעִתיד ָלֹבא, ְואֹוָתּה ַהְּקֻדָּׁשה ַהּׁשֹוָרה ָעָליו ִנְקֵראת ֶהְבָלא ְדגַ 

ָשה ֶלָעִתיד ָלֹבא, ֶזה יּוָבן ְּבַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ֶאְצֵלנּו ִּכי ְּבָכל  משאז"ל ְקֻדָּׁשה ִראׁשֹוָנה ִקְדָׁשה ְלַׁשְעָּתּה ְוִקֹדְ

א ָזָזה ַהְּׁשִכיָנה  ָמקֹום ֶׁשָהָיה ָׁשם ְקֻדָּׁשה ִהיא ַמַּנַחת ָׁשם ְרִׁשימּו ִּבְמקֹוָמּה, ְוֶזה סֹוד ֶׁשארז"ל ֶׁש

ָהְיָתה ִמּכֹוֶתל ַמֲעָרִבי, ְוֶזה הּוא ְּכֵעין ֶהֶבל ְּדַגְרֵמי ַהִּנְזָּכר ְּבִעְנַין ַהְּתִחָּיה ֶׁשהּוא ֹרֶשם אֹור ַהְּנָׁשָמה ׁשֶ 

(בראשית ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכל ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש ִנְקָרא לּוז, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ֹבא.ַבּגּוף ְוָלֵכן ִנְׁשֲאָרה ַגם ֵּכן ַהְּקֻדָּׁשה ֶלָעִתיד לָ 

, ֶזה ִמּׁשּום ֶׁשָּׁשם ִנְמֵצאת ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה ֶׁשִהיא ַהּלּוז ַהְּכָלִלי ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלם "ְואּוָלם לּוז ֵׁשם ָהִעיר ָלִראֹׁשָנה" כח, יט)

ַאר ת ָהעֹוָלם. ֲאָבל ַהֹּכֶתל הּוא ְּבִחיַנת לּוז ֶׁשַּבּלּוז, ַהְיינּו ַהּלּוז ַהְּפָרִטי ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשָּׁשם ִנְׁש ֶׁשִּמֶּמָּנה הּוְׁשּתַ 

ַּכָּידּוַע,  ַמֲעָרבֶׁשִהיא ְּבַצד ָהְרִׁשימּו ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוִמָּׁשם ִיָּבֶנה ֵמָחָדׁש. ְוׁשּוב רֹוִאים ֶׁשַהּלּוז ָקׁשּור ִלְנֻקַּדת ַהַּמְלכּות 

 ּכֹוֶתלְּפָעִמים ב' ִמָּקאַמְרָנא שליט"א ׁשֶ  הֹוִסיף ָהַאְדמֹו"ר . ְוֵכןַהַּמֲעָרִביְוָלֵכן ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִהיא ַמְלכּות ֵאיָנּה ָזָזה ִמֹּכֶתל 

ָהֵראִׁשית. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט"א  ַהְמַסֵּמל ֶאת ֶעֶצם ַהּלּוז ֶׁשהּוא ְנֻקַּדת ְּבֵראִׁשיתְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַהּלּוז ַהְּפָרִטי ֶׁשל ֵּבית  . ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשר ֵּבין ַהּכֹוֶתלְׁשִתָּיהְּבִגיַמְטִרָּיא  "ַאַחר ָּכְתֵלנּו"ֶׁשַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ַהּכֹוֶתל 

ּכֹוֶתל ַמֲעָרִבי ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ש. ֵריְיְסִקין שליט"א ׁשֶ  יא ַהּלּוז ַהְּכָלִלי ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלם.ַהִּמְקָּדׁש, ְלֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה ֶׁשהִ 

, ְלַרֵּמז ֶׁשְּבֵבית ֶנְסּכֹויְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ֶפְלְּדַמן שליט"א ֶׁשֶעֶצם ַהּלּוז ְׁשָמּה  .ָהֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיהְּבִגיַמְטִרָּיא 

 (בראשית כח, יח) ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ֶאֶבןהּוא ְּבִחיַנת ּלּוז . ְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשהַ ְּנָסִכיםׁש ִהיא ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה ֶׁשּׁשֹוָתה ֶאת הַ ַהִּמְקּדָ 

ֶמן ַעל ֹראָׁשּה: "ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעֹקב ַּבֹּבֶקר ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה ַמֵּצָבה ַוִּיֹצק ׁשֶ 

(מועד קטן תתקלד ּומּוָבא ַּבָּמְרֳּדַכי  ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית ֵאל ְואּוָלם לּוז ֵׁשם ָהִעיר ָלִראֹׁשָנה".

"ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני  ֵיׁש ְּבֵני ָאָדם ֶׁשְּמִׂשיִמין ֶאֶבן ַּתַחת ֹראָׁשם ֵליל ט' ְּבָאב ְוֶרֶמז ַלָּדָבר והובא בשו"ע או"ח תקנה ג)

ַהְיינּו ֶׁשה' ָרַמז ְלַיֲעֹקב ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשר ֵּבין ָהֶאֶבן ֶׁשהּוא ָׂשם ַּבֲאחֹוֵרי  ַהָּמקֹום ְוגֹו'", ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָרָאה, ְוֻחְרָּבן ָרָאה.

ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַהּלּוז ַהֻחְרָּבן ִּתָּׁשֵאר ֶאֶבן ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ֹראׁשֹו ִּבְמקֹום ֶעֶצם ַהּלּוז, ְלַמָּצב ֶׁשל ַהֻחְרָּבן, ַהְיינּו ֶׁשַּגם ַאֲחֵרי 

, ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּבר ְלאֹור ֶׁשִּנְמָצא ַּבֲאחֹוֵרי ָהֹראׁש. ְוָלֵכן ֵזֶכר ָלֶזה ָאנּו נֹוֲהִגים ָלִׂשים ֶאֶבן ִּבְמקֹום ַהּלּוז ְּבֵליל ִּתְׁשָעה ְּבָאב

, ְלַרֵּמז ֶאֶב"ןלּוז" ר"ת ּבְ ַלי אֵ ְרָאה נִ " (שם מח, ג)ׁש ַהְּׁשִליִׁשי. ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהּלּוז ֶׁשַּבּכֹוֶתל ַהַּמֲעָרִבי ֶׁשִּמֶּמּנּו ִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקּדָ 

  ַעל ָהֶאֶבן ֶׁשַּיֲעֹקב ִהְתַקֵּׁשר ִעָּמּה ִּבְבִחיַנת לּוז. 

ַהְמָּתַקת ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ְּתלּוָיה ְּבסֹוד ַהַּדִּדים 

  ֶׁשַּמְמִּתיִקים ֶאת ֵלַדת ָמִׁשיַח.
ְּבִנָּדה ְּבַחָּלה  ָאְמָרה ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִּבְשלָׁשה ָחָטאִתי ְלָפֶני (ילקוט יהושע ט)ִּמְדָרׁש ְלָבֵאר הַ  ְרֶאהנִ 

, ַחָּלהֶאת הַ  ִהיא ְתַתֵּקן ֶחֶבל. ְּדָרָחב ִהְתַּפְּלָלה ֶשִּבְזכּות ּוְבַהְדָלָקה, ִּבְׁשלָׁשה ְמחֹול ִלי ְּבֶחֶבל ְּבַחּלֹון ּוְבחֹוָמה

, ִּכי חֹוָמה ִהיא ִנָּדהִהיא ְתַתֵּקן ֶאת ֲעֹון  חֹוָמהֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַחּלֹון ֶׁשֵּמִאיר, ּוִבְזכּות  ֵּנרִהיא ְתַתֵּקן הַ ַחּלֹון ּוִבְזכּות 

 ֶׁשְּמקֹום ַהַּדִּדים ִנְקָרא ִביָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַמִּקיף ְּכמו ָטֳהַרת ִנָּדה ֶׁשַהִּמְקֶוה הּוא ַמִּקיף. ְוֵכן ָמִצינּו ְּבִעְנַין ָּדִוד ַהֶּמלֶ 

ָיַנק ִמְּׁשֵדי ִאּמֹו ְוִנְסַּתֵּכל ְּבַדֶּדיָה ְוָאַמר ִׁשיָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ָּבְרִכי ַנְפִׁשי  (ברכות י.)ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון. ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 
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 אי "ָּכל ְּגמּוָליו", ָאַמר ַרִּבי ַאָּבהּו, ֶׁשָעָׂשה ָלּה ַּדִּדים ִּבְמקֹום ִּביָנה.ֶאת ה', ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליו", מַ 

ַמְעָלה ִלְמקֹום ַהַּדד ְּבסֹוד ָּדם ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ָּדִוד ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָּדם ֶׁשִּביסֹוד ַהּנּוְקָבא ֶׁשַּׁשָּי ַלֵחִצי ַהַּתְחּתֹון, ְועֹוֶלה לְ 

ָּדִוד  ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּדִּדים. ְוֵכן ַּדדֶׁשַּבְיסֹוד ִלְמקֹום הַ  ו'ַהְיינּו ֶׁשעֹוֶלה ֶּדֶר הַ  ו' ַּד"ד,אֹוִתּיֹות  ָּדִודר ְוַנֲעָׂשה ָחָלב. ָלֵכן ֶנֱעכָ 

 (קידושין יז.). ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ָמִׁשיחַ  ִרָּיאְּבִגיַמטְ  ֶעֶבד ִעְבִרי. ְוֵכן ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהִּביָנה נּו"ןֲעָׂשה ר"ת ְונַ ֱעָּכר נֶ . ְוֵכן ָּדם

ׁש ֵאינֹו ַחָּיב ְלַהְׁשִלים ָחָלה ָּכל ֵׁשׁש ַחָּיב ְלַהְׁשִלים, ׁש ְוָעַבד ָׁש  ָחָלה ֲחִציַהְיינּו ֶׁשֻּמָּתר לֹו ִלְהיֹות  ָחָלה ָׁש

   ֵמַהְּזַמן.

ֶאְלָּדד ִהְתַנֵּבא ֶׁשֹּמֶשה ֵמת ִויהֹוֻׁשַע ַמְכִניס. ּוֵמיָדד ִהְתַנֵּבא ַעל ַהְּׂשָלו. ּוְׁשֵניֶהם ׁשֶ  (במדבר יא, כז)מּוָבא ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן  ְוֵכן

ֶאְלָּדד ֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהא ֹמֶשה ִמְתְּכִניׁש ִמן ַעְלָמא ִויהֹוֻׁשַע ַיַחד ִהְתַנְּבאּו ַעל ּגֹוג ּוָמגֹוג. ְוָנִביא ֶאת ְלׁשֹונֹו. 

ן ְמַׁשֵּמׁש ַמְׁשִריָתא ָקִאי ִמן ַּבְתֵריּה, ּוְמַדֵּבר ַעָּמא ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּוֵמיַעל ַיְתהֹון ְלַאַרע ְּכַנֲעָנֵאי, ַּבר נּו

ָרֵאל, ּוַמֲחִסין ָיָתּה ְלהֹון. ֵמיָדד ֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהא ַסְלֵוי ַסְלִקין ִמן ַיָּמא ְוַחְפַיין ָּכל ַמְׁשִריָתא ְדִיׂשְ 

סֹוף ְוֶיֱהֵוי ְלַעָּמא ְלתּוְקָלא. ְּבַרם ְּתֵריהֹון ַּכֲחָדא ִמְתַנִּבין ְוָאְמִרין ָהא ַמְלָּכא ְסִליק ִמן ַאְרָעא ְּדָמגֹוג ּבְ 

ַסְּדִרין יֹוַמָּיא, ּוַמְכַנׁש ַמְלִכין ִקְטֵרי ַתִּגין ְוַאַפְרִכין לֹוְבֵׁשי ִׁשְריֹוִנין, ְוָכל ַעְמַמָּיא ִיְׁשַּתְמעּון ֵליּה ּומְ 

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע  ְקָרָבא ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל ַעל ְּבֵני ַּגְלָוָתא, ְוָנְפִלין ִּפְגֵריהֹון ַעל טּוַרָּיא ְּדַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל.

(בהעלותך  ּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' ְלָהֲאִריַז"לַּכּמְּדֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ֵהם ְּבסֹוד ַּדֵּדי ִאָּׁשה, ֵהם ִהְתַנְּבאּו ַעל ְּדָבִרים ֵאֶּלה ַּדְוָקא, 

ְּגֻאָּלה ְּבֹכַח ֹמֶׁשה ְוַהְמָּתַקת ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ְּתלּוָיה ְּבסֹוד ַהַּדִּדים ֶׁשַּמְמִּתיִקים ֶאת ֵלַדת ָמִׁשיַח. ְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל הַ  קע),

ַהְיינּו ֶׁשֵּיׁש לֹו  ַּבַעל ְּתׁשּוָבה,ֶׁשֹּמֶשה ִנְקָרא (תצא רעח.)  ַּבֹּזַהרֶהָחָלב, ַּכּמּוָבא  ֶׁשְּמַגֶּלה ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשֵהם סֹוד

ָנה ְמֻעֶּבֶרת, ּוְלִפי ֶזה ִחּבּור ְלִאָּמא ִעָּלָאה ֶׁשִּנְקֵראת ְּתׁשּוָבה. ְוֵכן מּוָבא ְּב'ֵסֶדר ַהּדֹורֹות' ֶׁשֹּמֶשה נֹוַלד ְּבז' ַּבֲאָדר ב' ְּבׁשָ 

ֹבַּה ַלְּׁשִמיִני, ָהָיה ַהּיֹום ַהג' ִהְתַעְּבָרה יֹוֶכֶבד ְּבֹמֶשה ְּביֹום ז' ְּבִתְׁשֵרי ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה, ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ּבֹו ֵיׁש ִחּבּור ּגָ 

ַחְלֵּתיּה, הּוא ְלׁשֹון הֹוָצָאה, ְּכִמְׁשַחל "ְמִׁשיִתהּו" ְּכַתְרּגּומֹו ׁשְ  (שמות ב, י)ּבֹו ִנְקַלט ַהֶּזַרע. ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש"י 

ּה ִהיא , ְוַׂשֲעָרה ַהִּנְמֶׁשֶכת ֵמֶהָחָלב, ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהָּים ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִאָּמא ֶׁשַהְׁשָּפָעתָ ִבִניָתא ֵמֲחָלָבא

ַעל  (ילקוט שיה"ש תתקצד)ָלעֹוָלם ִהיא ִּבְבִחיַנת ֲחֵלב ֵאם ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש  ָחָלב, ְוֵכן ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ֶׁשּמֶׁשה ִהְׁשִּפיעַ 

ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהן "ְׁשֵני  (תנחומא שמות יב). ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ְבָכל ֵעת" "ַּדֶּדיָה ְיַרּוֻ  (משלי ה, יט)ַהָּכתּוב 

"ְׁשֵני ָׁשַדִי ִּכְׁשֵני ֳעָפִרים ְוגֹו", ֶזה (בתי מדרשות א')  ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁשם ְּתאֹוֵמי ְצִבָּיה". ָׁשַדִי ִּכְׁשֵני ֳעָפִרי

ִים ַהָּללּו ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן, ַמה ָּׁשַדִים ַהָּללּו הֹוָדּה ֶׁשל ִאָּׁשה ָּכ ָהיּו ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן הֹוָדן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ַמה ַהָּׁשדַ 

ָהיּו ֹמֶשה ָדָרּה ֶׁשל ִאָּׁשה ָּכ ָהיּו ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ֲהָדָרן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ַמה ַהָּׁשַדִים ַהָּללּו נֹוָיּה ֶׁשל ִאָּׁשה ָּכ הֲ 

  ְוַאֲהֹרן נֹוָין ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְלָכ ֶנֱאַמר "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ַאֲהֹרן ּוֹמֶשה".

א ֹיאַמר ָאָדם ְּפלֹוִני ה.) (ר"ה כָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ְוֵכן א ִנְתָּפְרׁשּו ְׁשמֹוָתם ֶׁשל ְזֵקִנים ַהָּללּו ֶׁש ָּתנּו ַרָּבָנן ָלָמה 

ד . ְורֹוִאים ֶׁשַרק ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְוָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוֶאְלּדָ ְּכֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ְּפלֹוִני ְּכָנָדב ַוֲאִביהּוא, ְּפלֹוִני ְּכֶאְלָּדד ּוֵמיָדד

ֶׁשל ָּדם ֶנֱעָּכר ֶׁשִּמְתַּגָלה ַהחּוָצה ְלַאַחר ַהַהְמָּתָקה ֶׁשַרק ָּבֶהם ְּבִחיַנת ַּדִּדים  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָארּוֵמיָדד ִנְתָּפְרׁשּו ְׁשמֹוָתם, 

ְבִעים ְזֵקִנים ַׁשָּיִכים ִלְבִחיַנת ַהָּדם ִלְפֵני , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְׁשָאר ַהִּׁש ֵּכיָון ֶׁשֵהם ֶהָהָדר ְוַהּיֹוִפי ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוַנֲעָׂשה ָחָלב

הּוא ַהִּגיַמְטִרָּיא  ִׁשְבִעיםֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָּדם, ְוֵכן  ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותֶׁשַּבַּסְנֶהְּדִרין  ִׁשְבִעיםֶׁשַּנֲעָׂשה ָחָלב, ִּכי ִמְסַּפר 

א ִּתְתַאֶּוה ֶאל . ּוַבַּמְלִּבי"ם ָׁשם "ַאל ֵּתֶרא ַיִין ִּכי ִיְתַאָּדם" (משלי כג, לא) בְּכמֹו ֶׁשָּכתּו, ָּדםֶׁשהּוא ְּבִחיַנת  ַיִיןֶׁשל 
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 ַהַּיִין ִמַּצד ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשִּצְבעֹו ָאֹדם, ֶׁשֶּזה מֹוֶרה ֶׁשהּוא ַיִין טֹוב, ּוֵמיִטיב ֶאל ַהָּדם ֶׁשהּוא ַהֶּנֶפׁש

. ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו "ְוַדם ֵעָנב ִּתְׁשֶּתה ָחֶמר" (דברים לב, יד)ִין ִנְקָרא ְּבֵׁשם ָּדם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשַהּיַ ַהִחּיּוִני

ִין, ַּכּמּוָבא ָּמִצינּו ֶׁשַהַּסְנֶהְדִרין ֵהם ְּבִחיַנת יַ ֶׁשַּלַּיִין ֵיׁש ֶצַבע ָאֹדם ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ָקׁשּור ְלָדם. ּוְכִפי ׁשֶ  (בראשית ג, ו)ַּבְחֵיי 

"ָׁשְרֵר ַאַּגן ַהַּסַהר ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג" ְוגֹו' ָׁשְרֵר זֹו ַסְנֶהְּדִרין ָלָמה ִנְקָרא ְׁשָמּה ָׁשְרֵר  (סנהדרין לז.)ַּבְּגָמָרא 

"ַהַּסַהר" ֶׁשִהיא דֹוָמה ְלַסַהר, ֶׁשִהיא יֹוֶׁשֶבת ְּבִטּבּורֹו ֶׁשל עֹוָלם, "ַאַּגן" ֶׁשִהיא ָמֵגיָנה ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, 

ָׁשה ְּכֶנֶגד ַסְנֶהְּדִרי ְקַטּנָ  ה "ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג" ֶׁשִאם הּוְצַר ֶאָחד ֵמֶהם ָלֵצאת רֹוִאין ִאם ֵיׁש ֶעְׂשִרים ּוְׁש

"ִּכי ֶהְּדִרין ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֶׁשַהַּסנְ  (דברים א, יז),ַּבְחֵיי ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו  יֹוֵצא ְוִאם ָלאו ֵאינֹו יֹוֵצא.

ִהים הּוא", , ְוָלֵכן ֵהם יֹוְׁשִבים ְּבִלְׁשַּכת  ַהִּמְׁשָּפט ֵלא ְוָלֵכן ֵהם חֹוְתִכים ֶאת ַהִּדין, ְּדִעְנָיָנּה ֶׁשל ַהְּגבּוָרה הּוא ַלְחֹּת

. ּו ַהָּגִזית, ֶׁשִּלְׁשַּכת ַהָּגִזית ָהְיָתה ְּבַצד ָצפֹון  (יומא יט.)א ִּבְבִחיַנת ָּדם. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ַהְּגבּוָרה ִהיִמַּדת ִמְּלׁשֹון ִחּתּו

  ַהְּגבּוָרה.ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת  ֶׁשל ָהֲעָזָרה, ְוַצד ָצפֹון

ִּבְמִגַּלת ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֻמְזָּכִרים ָּכל ִׁשְבַעת ַהַּמְׁשִקין 

  חּוץ ִמָּדם.

ִׁשְבָעה ַמְׁשִקין ֵהן, ַהַּטל, ְוַהַּמִים, ְוַהַּיִין, ְוַהֶּׁשֶמן, ְוַהָּדם, ְוֶהָחָלב, ּוְדַבׁש  (מכשירין ו, ד)ַּבִּמְׁשָנה  ָמִצינּו

ַגת ֶהָחָלב ַהְּגבֹוָהה , ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַמְדרֵ דֹוֶדיוְ  ּדֹוִדיְורֹוִאים ְּדַבר ֶּפֶלא ֶׁשִּבְמִגַּלת ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֶׁשִהיא ְּבסֹוד  ְּדבֹוִרים.

, ְוֵכן ֶׁשַהָּדם ֶנֱעָּכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלב ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִריםְלַרֵּמז ָּדם, , ֻמְזָּכִרים ָּכל ִׁשְבַעת ַהַּמְׁשִקין חּוץ מִ ַּדִּדיםֶׁשָּבָאה ֵמהַ 

ָיַנק ִמְּׁשֵדי ִאּמֹו  (ברכות י.)ּוָבא ַּבְּגָמָרא, ֶׁשל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד, ַּכּמ ִׁשיר ַהִּׁשיִריםֶׁשל  ִׁשיָרהֵהם סֹוד  ַּדִּדיםהַ 

"ָּכל ְּגמּוָליו", ְוִנְסַּתֵּכל ְּבַדֶּדיָה ְוָאַמר ִׁשיָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה', ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליו", ַמאי 

(תיקונים ֵּכיָון ֶׁשִּׁשיָרה ָּבָאה ְּכֶׁשִּמְתַחְּבִרים ַלִּביָנה, ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר  יָנה.ָאַמר ַרִּבי ַאָּבהּו, ֶׁשָעָׂשה ָלּה ַּדִּדים ִּבְמקֹום ּבִ 

 "ָאז"ּדְ  "ָאז ָיִׁשיר" (שמות טו, א)ֶׁשִּבְקִריַעת ַים סּוף ָהְיָתה ֶהָאָרה ֵמָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע, ְוֶזה סֹוד ַהָּכתּוב  כח:)

"ֹנֶפת ִּתֹּטְפָנה ִׂשְפתֹוַתִי (שיר השירים ד, יא) , ָחָלבֻמְזָּכר ַיַחד ִעם הֶ  ְּדַבׁש. ְוֵכן רֹוִאים ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֶׁשהַ ח'א ְּבִגיַמְטִרּיָ 

", ְוֵכן רֹוִאים ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֶׁשהַ  ְּדַבׁש ְוָחָלבַּכָּלה  "ָׁשִתיִתי  (שיר השירים ה, א), ָחָלבֻמְזָּכר ַיַחד ִעם הֶ ַּיִין ַּתַחת ְלׁשֹוֵנ

ְלַהֲעלֹות אֹותֹו ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהְּדַבׁש עֹוֶלה ְלַדְרַּגת ֶהָחָלב, ְוֵכן ַהַּיִין ְמַרֵּמז ַעל ַהַּדְרָּגה ַהְּנמּוָכה ֶׁשָּצִרי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי" 

 ְׁשָמֶני: ְלֵריַח ִמָּיִין"ִּכי טֹוִבים ֹּדֶדי  (שיר השירים א, ב), ֶּׁשֶמןַיַחס לַ ֻמְזָּכר ְּכַדְרָּגה ְנמּוָכה ּבְ  ַּיִיןִלְמקֹום ֶהָחָלב. ְוֵכן הַ 

", ִּכי ַהַּיִין ְמַרֵּמז ַעל ַהַּדְרָּגה ַהְּנמּוָכה ְּבַיַחס ַלֶּׁשֶמן ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהָחְכָמה ְוַהִּבינָ  ֶׁשֶמןטֹוִבים  ה ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ּתּוַרק ְׁשֶמ

ְּבֹאֶפן ָּכֶזה ֶׁשֵהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים  ַמִיםא. ְוֵכן ֻמְזָּכִרים ָחלָ ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשַּיִין ֶׁשֶהְחִמיץ ִנְקָרא ֶהָחָלב. 

א יּוְכלּו ְלַכּבֹות  (שיר השירים ח, ז)ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִרים,   ֶאת ָהַאֲהָבה","ַמִים ַרִּבים 

  (שיר השירים ה, ב) , ַּפַעם ַאַחת ַּבָּפסּוקַטלַהְיינּו ֶׁשִּׁשיר ַהִּׁשיִרים הּוא ְּבַדְרַּגת ַהֶּׁשֶמן ְוֶהָחָלב ֶׁשֵּמַעל ַהַּמִים. ְוֵכן ֻמְזָּכר 

ְלַרֵּמז ֶׁשַהִּׁשיָרה  ִׁשיָרה,ָאְמָרה  ַהְּנִביָאה ְּדבֹוָרהְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשָּלֵכן  "ֶׁשֹראִׁשי ִנְמָלא ָטל".

  .ְּדבֹוִריםְקׁשּוָרה ִלְבִחיַנת ֶהָחָלב ְוַהְּדַבׁש ֶׁשָּבא ֵמהַ 

  



יד 

ָּגָמל הּוא ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב "ְּגמּוֵלי ֵמָחָלב ַעִּתיֵקי 

  ִמָּׁשָדִים".

ת ַּדֶּבׁשֶ ְּכִדְלֵעיל, ְוֵיׁש לֹו  ַחָּלה ְּבִגיַמְטִרָּיאהּוא ׁשֶ  ג"םל ַמְתִחיל ְּבֹׁשֶרׁש ָּגמָ ֵמהרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ  ָׁשַמְעִּתי

: ֶׁשַהְּדַבׁש ֶׁשִהְתַקְלֵקל ְמַׁשֵּמׁש ִלְרפּוַאת ַהְּפָצִעים ֶׁשל ַהָּגָמל. ְוַעֵּין ל"חַּבְּגָמָרא ב"מ ַּדף ְוֵכן ָמִצינּו  ְּדַבׁש.ֶׁשְּמַרֶּמֶזת ַעל הַ 

הּוא ִּבְגַלל ֶׁשַהְּדַבׁש ֶׁשִהְתַקְלֵקל ְמַׁשֵּמׁש ִלְרפּוַאת ַהְּפָצִעים ֶׁשל ַהָּגָמל. ְוִנְרֶאה  "ַּדֶּבֶׁשת" ֶׁשַהֵּׁשם (ישעי' ל, ו)ְּבַרִּׁש"י 

ָּׁשַלח . ְוֵכן ַּבִּמְנָחה ׁשֶ ַּדִּדיםְּכצּוַרת הַ  ַּדֶּבֶׁשת, ְוֵכן צּוַרת הַ ֲהָנָקהִמֹּׁשֶרׁש  ְנָאָקה ְלהֹוִסיף ֶׁשַּגם ֵׁשם ִנְקַבת ַהָּגָמל הּוא

 ָּגָמלׁשֶ  (תיקונים יד.)ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ַהֹּזַהר  "ְּגַמִּלים ֵמיִניקֹות".(בראשית לב, טז) ַיֲעֹקב ְלֵעָׂשו, ַרק ַּבְּגַמִּלים ָּכתּוב 

'ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל' ְּבֵׁשם ָהַאֲחרֹוִנים  רְוֵכן מּוָבא ְּבֵספֶ  "ְּגמּוֵלי ֵמָחָלב ַעִּתיֵקי ִמָּׁשָדִים". (ישעי' כח, ט)הּוא ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב 

. ְוֵכן ֶחֶסדְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּגָמל". ְוֵכן ַוִּיָּגַמלּוִמְּלׁשֹון ְׁשֵלמּות ְּכמֹו "ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד  ְּגִמילּות ֶחֶסדִמְּלׁשֹון  ָּגָמלֶׁשַהָּגָמל ִנְקָרא 

ל ְמַרֵּמז ַעל ְּגִמילּות ֶחֶסד יֹוֵתר ֵמָהָרִגיל, ּוְכמֹו ֶׁשָעְׂשָתה ִרְבָקה ֶלֱאִליֶעֶזר ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשַהָּגמָ 

ַּגם " (בראשית כד, יט) ְמָרהֶׁשָּנְתָנה ַגם ַלְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות, יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשִּבֵּקׁש, הּוא ִּבֵּקׁש ֶׁשִהיא ִּתֵּתן לֹו ְמַעט ַמִים, ְוִהיא ָא

ֶׁשַהָּגָמל ְמַסֵּמל ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשַּמְמִּתיִקים ֶאת  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָארַּגם, ֶאְׁשָאב ַעד ִאם ִּכּלּו ִלְׁשֹּתת". ּתֹוֶסֶפת הַ  ְגַמֶּלילִ 

ְמַסֵּמל ֶאת  ָּגָמלהַ  ִדְלֵעיל. ְוָלֵכןּכְ  ִלְמקֹום ֶהָחָלב, ְּכמֹו ֶׁשַאְבָרָהם ָעָלה ְּבֶבֶטן ִאּמֹו ֶּנֱעָּכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלבַהְּגבּורֹות ְּבסֹוד ָּדם ׁשֶ 

ָּגָמל ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהֶחֶסד ֶׁשל ִרְבָקה ֶׁשִּבְזכּות ֶזה ִהיא ִנְלְקָחה ְלִיְצָחק, ִּכי ִהיא ַחֶּיֶבת ֶׁשִּתְהֶיה ָלּה ְּתכּוַנת ַהֶחֶסד ֶׁשל הַ 

ִהיא ִמַּדת  ַּגםֶאְׁשָאב ַעד ִאם ִּכּלּו ִלְׁשֹּתת". ּתֹוֶסֶפת הַ  ְגַמֶּליַּגם לִ " (בראשית כד, יט) ַהְּגבּורֹות ֶׁשל ִיְצָחק. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב

 כ"דְּבֶפֶרק  י"טא ָּפסּוק ַחְסּדֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ֶׁשּמֹוִסיף ֵמֵעֶבר ָלְרִגילּות, ּוֵמֵעֶבר ְלַמה ֶּׁשִּבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו. ְוֵכן ַהָּפסּוק ַהֶּזה הּו

ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת  ְּגַמִּליםַמִים ֶׁשָּלּה. ְוָלֵכן ֶזה ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבִעְנַין הַ  ַּכדְמַרֵּמז ַעל הַ  כ"דִמְסַּפר ַהֶּפֶרק ּו ַּג"ם,ַיַחד ְּכִמְנַין 

", ֶׁשהּוְגמִ ַהֶחֶסד ָהֶעְליֹון ֶׁשּנֹוֵתן ְּבִלי ְגבּול ּוִמָּדה. ֶוֱאִליֶעֶזר ָרַמז ָלּה "הַ  א רֹוֶצה ֶׁשִהיא ִּתְנַהג יִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּד

". ְוֵכן "ַּגם"ְּבִמַּדת הַ  . ְוָלֵכן הּוא ָאַמר "ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר ַּג"םְּכִמְנַין  ַּכֵּדְסָּפר ֶאָחד ָּפחֹות מִ מִ ְמַרֵּמז ַעל  "ִמַּכֵּד

ַאְׁשֶקה ֹאָתּה ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּד ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ֶּלי ַגם ְּגמַ ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה וְ  ַהִּטי ָנא ַכֵּדֵאֶליָה 

ֶּלי ַגם ְּגמַ , ְוֹתאַמר "וְ ַּג"םְּכַלֵּפי ַמָּטה, ְלִמְסָּפר ֶאָחד ָּפחֹות ְּכִמְנַין  ַּכֵּד"ִעם ֲאֹדִני". ַהְיינּו ַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר ַּתֶּטה ֶאת ִמְסַּפר 

ְוֵכן ִרְבָקה  "ּוָבּה ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני".ֶׁשל ַאְבָרָהם  ֶחֶסדת ָהְרָאָי'ה ֶׁשִהיא ְמֻחֶּבֶרת ְלִמַּדת הַ ַאְׁשֶקה", ֹזא

ֶאָחד ַהַּמְרֶּבה  ה:)(ברכות . ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ַּג"םָׁשִנים ַיַחד ְּכִמְנַין  מ'ָׁשִנים ְּבאֹותֹו ְזַמן, ְוִיְצָחק ָהָיה ֶּבן  ג'ָהְיָתה ַבת 

 אֹוִתּיֹותֶׁשהּוא ְלׁשֹון ִמעּוט, ְוהָ  ַא"ֵהן  ֵלבֶׁשָּבאֹות ִלְפֵני  אֹוִתּיֹותְוהָ  ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט ּוִבְלַבד ֶׁשְּיַכֵּון ִלּבֹו ַלָּׁשַמִים.

ֶׁשִּלְפֵני ֵהן  אֹוִתּיֹותִחיַנת ִרּבּוי ִּכי ַהִּמְסָּפר עֹוֶלה, ְוהָ ְלׁשֹון ִרּבּוי. ִּכי ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשַאֲחֵרי ֵהן ּבְ  ַּגםֵהן  ֵלבֶׁשָּבאֹות ְלַאַחר 

, ּוַבַּמֲאָכל ַהֶּזה ֵיׁש ְּבִחיָנה ַּגם ְּבִחיַנת ִמעּוט ִּכי ַהִּמְסָּפר יֹוֵרד. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ַמֲאָכל ַהַּמְסִטיק ֶׁשִּנְקָרא ְּבַאְנְּגִלית

ְמֻהָּלל ּו"ה ידֹול הוּגָ " (תהילים קמה, ג)ְוֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב  ְּגֻדָּלהְוֵכן ִמַּדת ַהֶחֶסד ִנְקֵראת  ינֹו ִמְסַּתֵּים ַאף ַּפַעם.ֶׁשל ִרּבּוי ֶׁשאֵ 

ְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשָּדָבר . ְוֵכן הִ ַּג"םִּבְבִחיַנת ַהְמַסֵּמל ָּדָבר ֶׁשִּנְמָּתח ּוִמְתַּפֵּׁשט,  ּגּוִמ"יֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר" ר"ת מְ 

. ְוֵכן ְּבֻחָּמׁש ָּגדֹולְּבִגיַמְטִרָּיא  ַּגם, ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּבִחיַנת ַּגם ֶׁשְּמַסֵּמל ְּדָבִרים ְּגדֹוִלים. ְוֵכן ַּגם ּבוֹ ַהְיינּו  ַג'ְמּבֹו,ִנְקָרא ָּגדֹול 

ַּפְרִׁשּיֹות ְסתּומֹות  ח"םַסְּמלֹות ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשְּפתּוָחה ְלַהְׁשִּפיַע, ְוֵיׁש ַּפְרִׁשּיֹות ְּפתּוחֹות ֶׁשּמְ  ג"םְּבֵראִׁשית ֵיׁש 



טו 

ֵּתבֹות,  ג"םֶׁשְּמַסְּמלֹות ֶאת ַהִּדין ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵאׁש ַחָּמה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ב. צ. ג. שליט"א ֶׁשְּבִמְזמֹור ְלתֹוָדה ֵיׁש 

ּוְמַרֵּמז ַעל ַהְמָּתַקת ַהֵּלָדה ֶׁשַׁשֶּיֶכת ִלְבִחיַנת ַּגם, ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ַּבְּסָפִרים לֹוַמר 'ִמְזמֹור  ָלָד"ה,ּתוֹ  אֹוִתּיֹות "ְלתֹוָדה"ּו

 ָעָפר,ָּגז ָמֵלא זֹו, ֶׁשְּבֹכַח ָהֱאמּוָנה ֵהִביא ַלֶּמֶל ַאְר  ַּגםַעל ַנחּום ִאיׁש  (תענית כא.)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְלתֹוָדה' ַאֲחֵרי ֵלָדה. 

זֹו ְלטֹוָבה ִלְהיֹות ַּכֲעָפרֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ֶׁשֶּנֱהָפ ַלֲחָרבֹות, ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה.  ַּגםְוֶהֱעָלה אֹותֹו ְּבֹכַח הַ  ֹעֶר"ף, אֹוִתּיֹות

  ֲחָרבֹות.לַ ֲחרּוִבין שליט"א ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַהֲעָלַאת ַהַּקב 

'ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל' ֵמַהִּמְדָרׁש  ְּבֵסֶפרָּגָמל ַּגם ֶרֶמז ַעל ַהַּדְרָּגה ַהְּנמּוָכה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים, ַּכּמּוָבא ֵיׁש ּבַ  ֵמִאיָד

ֶׁשָּגָמל ִמְזַּדֵּוג ָאחֹור ְּכֶנֶגד  .)(בכורות חֶׁשַרְגֵלי ַהָּגָמל ְמַסְּמלֹות ֶאת ַרְגֵלי ַהָּנָחׁש ִלְפֵני ֶׁשִּנְקְצצּו. ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֵמַהְּגָמָרא 

רֹוְכֵבי ְּגַמִּלים ֵאָבֵריֶהם ִמְתַחְּמִמים , ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"י רֹוְכֵבי ְּגַמִּלים ֻּכָּלם ְרָׁשִעים (נדה יד.)ָאחֹור. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ֶׁשָהיּו ּתֹוִלים ַלְּגַמִּלים ַּתְכִׁשיט ְּבצּוַרת ֲחִצי ָיֵרַח  ופטים ח, כא)(שְוֵכן ָמִצינּו ַּבָּכתּוב  ִּבְבַׂשר ַהָּגָמל ּומֹוִציִאים ֶזַרע.

ָכם ֶאָחד שליט"א ֶׁשְּמקֹום ַהִּנְקָרא ַׂשֲהרֹון, ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהָּגָמל ַׁשָּי ִלְבִחיַנת ֲחִצי ָיֵרַח ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות. ְוהֹוִסיף חָ 

, ְּדַבִּמְדָּבר רֹוְכִבים ַעל ְּגַמִּלים ְוהֹוְלִכים ְלאֹור ַהָּיֵרַח. ְוֵכן ִסיֲהָראַהִּנְקָרא  ָיֵרחַ ִמְּלׁשֹון  ַסֲהָרהַּבר ַהְּגַמִּלים ִנְקָרא ִמדְ 

 ַאגִיׁשְ  ָׁשֹאג קֹולוֹ  ִיֵּתן ָקְדׁשוֹ  ּוִמְּמעֹון ִיְׁשָאג ִמָּמרֹום "ה' אֹוֵמר הּוא ָמה ָּגָמל ה) (פרק ִׁשיָרה' ָמִצינּו ְּב'ֶפֶרק

ַּבְּגָמָרא ֶׁשַהָּגָמל ָקׁשּור ְוֵכן ָמִצינּו ְורֹוִאים ֶׁשַּמְפִריַע ַלָּגָמל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָקּשּור ַלַּמְלכּות.  ָנֵוהּו". ַעל

ַמִים, ְוִהִּצילּוהּו ִמֶּמָּנה. ָאַמר ַרִּבי ָהרֹוֶאה ָּגָמל ַּבֲחלֹום, ִמיָתה ִנְקְנָסה לֹו ִמן ַהּׁשָ  (ברכות נו:) ְלָגלּות ְוִלְגֻאָּלה:

ה".    ָחָמא ְּבַרִּבי ֲחִניָנא, ַמאי ְקָרָאה, "ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ ִמְצַרְיָמה, ְוָאֹנִכי ַאֲעְל ַגם ָע

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּתָרִפים ֵהם  ְּבַכר ַהָּגָמל" "ַוְּתִׂשֵמם (בראשית לא, לד)ָרֵחל ִהִּניָחה ֶאת ַהְּתָרִפים ְּבַכר ַהָּגָמל ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ְוֵכן

ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ִמַּנִין ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשְּמַטְּמָאה  (שבת פב.)ַּבִּמְׁשָנה ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשִּנְמְׁשָלה ְלַדם ִנָּדה, ַּכּמּוָבא 

ַמּדּוַע ְּכֶׁשָּיְׁשָבה ָרֵחל ַעל  (ויצא)ְוֵכן ְמָבֵאר ַה'ְּׁשָל"ה' לֹו".  ְבַמָּׂשא ַּכִּנָּדה. ֶׁשֶּנֱאַמר "ִּתְזֵרם ְּכמֹו ָדָוה ֵצא ֹּתאַמר

ֲהֵרי ֶזה ֶׁשֶקר, ּוְמָבֵאר ֶׁשִהיא ִּדְּבָרה ֱאֶמת, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִנָּדה  "ֶדֶר ָנִׁשים ִלי", (בראשית לא, לה)ַהְּתָרִפים ִהיא ָאְמָרה 

ה. ְוָרֵחל ָרְמָזה ֶׁשְּכמֹו ֶׁשַּדם ִנָּדה ֶאְפָׁשר ְלַבֵּטל ְוַלֲהֹפ ְלָחָלב ְּבסֹוד ַהָּגָמל, ָּכ ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִמּׁשּום ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ַעל ֲעבֹוָדה ָזרָ 

ַהְמַסֵּמל  ֹּתֶרףֵהם ִמְּלׁשֹון  ְּתָרִפיםׁשֶ  (ע' רט)ְוֵכן מּוָבא ְּב'ֵעץ ַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"ל ָזָרה ָצִרי ְלַבֵּטל ּוְלַהֲעלֹות ִלְבִחיַנת ָּגָמל. 

  ֶאת ְמקֹום ָהֶעְרָוה.

  ִרְבָקה ִהיא סֹוד ַהָּדם ֶנֱעָּכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלב.

ְרָבקֹות  (עירובין יז:)ֶׁשִרְבָקה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ֶׁשָּבָאָדם, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה  (תולדות יח.)ְּב'תֹוָרה אֹור' מּוָבא 

, ָּכ ִרְבָקה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְרָבקֹות, ַהְיינּו ֶׁשֶּצֶמד ָּבָקר ִנְקָרא ָּבָקרֶׁשל ָׁשלׁש ָׁשלׁש 

ן ָּכתּוב ַאַחר ָּכ ֶׁשּיֹוֵצאת ִמְּקִלַּפת ֹנַגּה, ְוַהחֶׁש ֶנְהָּפ ְלאֹור, ְוִנְכָלל ַּבְּקֻדָּׁשה, ְוָלכֵ  "ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת" (בראשית כד, טו)

ְסָפִרים  כ"דֶׁשַעל ְיֵדי ֵּברּור ּוִבּטּול ֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית זֹוִכים ַלּתֹוָרה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה "ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה"  (שם טז)

ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהְּגבּורֹות  ֶנֱעָּכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלבַהָּדם  ִהיא סֹוד ִרְבָקהׁשֶ  ֶׁשִּנְׁשֲאבּו ִמַּים ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו

(בראשית ְוֵכן ָּכתּוב  ְלַיֵּצר ָחָלב.ִּכי ִהיא ֻמְּמִחית ְּבֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמָתּה ְּמַיֵּצר ָחָלב ׁשֶ  ָּבָקרִמֵּמיָלא ִהיא ְקׁשּוָרה לַ  ֶׁשל ִיְצָחק

 ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"יה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם. "ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשנָ  כה, כ)

, "ִמַּפַּדן ֲאָרם" ַעל ֵׁשם ֶׁשְּׁשֵני ֲאָרם ָהיּו, ֲאַרם ַנֲהַרִים ַוֲאַרם צֹוָבה, קֹוֵרא אֹותֹו ַּפַּדן ְלׁשֹון ֶצֶמד ָּבָקר



טז 

. ֶצֶמד ָּבָקרַהְמַרֵּמז ַעל ַּפַּדן ֲאָרם רֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַצֶּיֶנת ֶאת ֹׁשֶרׁש ִרְבָקה ֶׁשּנֹוְלָדה ּבְ ְוַגם ָּכאן ַּתְרּגּום ַּפַּדן ּתֹוִרין. 

 ָקהִרבְ ֶׁשְּמַיֶּצֶרת ְּדַבׁש, ָלֵכן  ְּדבֹוָרהְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְלִמְכֶסה ַעִּתיק' ְּבֵׁשם ִמְדָרׁש ֶׁשַהֵּׁשם ֶׁשל ִאָּמּה ֶׁשל ִרְבָקה ָהָיה 

, ְּדִאָּׁשה ִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַלְּדָרגֹות ֶׁשְּלַמָּטה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. ִאָּׁשה ּוְבִגיַמְטִרָּיאְּדַבׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ֶׁשָּלּה,  ֵּמיֶנֶקתְלִיְצָחק ֶאת הַ  ִרְבָקהּו ִעם ה. ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשָּשְלחְבקָ ה, ִנְרָמז ְּבִר ֵקבָ ֶׁשִּנְרָמז ִּבנְ  ק"בשליט"א ׁשֶ 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ְדבֹוָרה,, ְוֵׁשם ַהֵּמיֶנֶקת ָהָיה "ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ִרְבָקה ֲאֹחָתם ְוֶאת ֵמִנְקָּתּה" (בראשית כד, נט)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ים ֶׁשְּדבֹוָרה ִלְּוָתה ֶאת ִרְבָקה ַעד יֹום מֹוָתּה, ְוִנְפְטרּו ַיַחד, ְוֵכן רֹואִ  "ַוָּתָמת ְּדֹבָרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה". (בראשית לה, ח)

"ַוָּתָמת ְּדֹבָרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה ְוגֹו' ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות", ֶׁשָּבכּו ְׁשֵּתי  (תנחומא כי תצא ד) ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש

ִהים ֶאל ַיֲעֹקב ְּבִכּיֹות ַעד ֶׁשַּיֲעֹקב יֹוֵׁשב ּוְמׁשַ  ֵּמר ֵאֶצל ֵמִניְקָּתּה ָּבָאה לֹו ְּבׂשֹוַרת ִאּמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוֵּיָרא ֱא

ְוֵכן ְּבֵלַדת ִיְצָחק ָהָיה ַמֲעֶׂשה ְּבִעְנַין ַהֲהָנָקה ֶׁשל  ְוגֹו' ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוְיָבֶר ֹאתֹו" ַמה ְּבָרָכה ֵּבְרכֹו ִּבְרַּכת ֲאֵבִלים.

"ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק" ָלָמה ָחַזר ְוָאַמר "ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק"  (תנחומא תולדות ג) ּוָבא ַּבִּמְדָרׁשָׂשָרה, ַּכּמ

ן ֵאין ֶאָּלא ֶׁשָהיּו ְמַרְּנִנין ַאֲחֵריֶהם ְואֹוְמִרים ֶאְפָׁשר ָזֵקן ֶּבן ֵמָאה ָׁשָנה ּוְזֵקָנה ַבת ִּתְׁשִעים ָׁשָנה מֹוִליִדי

ָנּה ֶאָּלא ֶׁשֵהִביָאה אֹותֹו ִמן ַהּׁשּוק, ְוֵכן ַאָּתה מֹוֵצא ְּבָׁשָעה ֶׁשָּגַמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ֶזה ּבְ 

ָּוַדע ְוִזֵּמן ָּכל ְּגדֹוֵלי ַהַּמְלכּות ַאף ָׂשָרה ָקְרָאה ָּכל ְנׁשֹוֵתיֶהן ִלְסֻעָּדה ֶמה ָעׂשּו אֹוָתן ַהָּנִׁשים ַעְכָׁשיו יִ 

א ֵהִביָאה ֵמִנְקָּתּה, ִמָּיד ָהיּו הַ  ָּבִנים ַהָּדָבר ִאם הּוא ְּבָנּה ְוִאם ָלאו, ָּכל ַאַחת ְוַאַחת ֵהִביָאה ְּבָנּה ִעָּמּה ְו

א ֵהֵבאִתי ֵמִנְקִּתי, ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה ׁשֹוֵפַע ְויֹוֵרד ָחָלב ִמַּדּדֶ  יָה ֶׁשל ּבֹוִכין ְוָכל ַאַחת אֹוֶמֶרת ָׁשַכְחִּתי ְו

יָקה ָׂשָרה ְוָנְטָלה ָּכל ְּבֵניֶהן ְוֵהִניָקה אֹוָתן ֶׁשֶּנֱאַמר "ֵהיִניָקה ָבִנים ָׂשָרה" ְוֵכן ֻּכָּלן אֹוְמרֹות ֶּבֱאֶמת ֵהינִ 

  ָבִנים ָׂשָרה ּוְלָכ ֶנֱאַמר "ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק".

ְּדַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא  ְּבתּוֵאל ַרָּמָאה,ם ִסּדּור 'ֵּבית ַיֲעֹקב' ֶׁשֶעֶצם ַהּלּוז ִנְקָרא מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְּפִרי ֵעץ ַאְרמֹוִני' ְּבׁשֵ  ְוֵכן

ְּבתּול אֹוִתּיֹות  ְבתּוֵאלהּוא ַרַּמאי, ֵּכיָון ֶׁשַעל ִּפי ָהֱאֶמת הּוא ֹׁשֶרׁש ַהַחִּיים. ְוֵכן ִנְרֶאה ּדִ  ְּבתּוֵאל,ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵמתִנְרֶאה 

 (תולדות קלז.) ינּו ַהֵּׁשם ֵאל ֶׁשהּוא ֹׁשֶרׁש ַהֶחֶסד ְוַהַחִּיים ָסתּום ְּבתֹוכֹו, ְוִיְתַּגֶּלה ֶלָעִתיד ָלֹבא. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהרַהיְ  ֵאל,

ֶׁשַּמְמִּתיק ֶאת  ֶׁשהּוא ַהֶחֶסד ֶׁשל ֶהָחָלב ֵא"לְורֹוִאים ֶׁשְּבתּוֵאל ְמַרֵּמז ַעל ֵׁשם "ַּבת ְּבתּוֵאל", ַּבת ִּבּתֹו ֶׁשל ֵאל. 

ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהַחָּלה  ַחָּלה, ְּבִגיַמְטִרָּיאֶׁשהּוא  ּלּוזַהִּדיִנים, ְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל ִרְבָקה ִּבּתֹו ֶׁשל ְּבתּוֵאל ְּכִדְלֵעיל, ָלֵכן ֶעֶצם הַ 

ֶׁשַּמְמִּתיָקה ֶאת ַהָּדם ְועֹוָׂשה אֹותֹו ַהְפָרַׁשת ַחָּלה ל ְּכִדְלֵעיל ָקׁשּור ַּגם ַלֹּׁשֶרׁש ֶׁשל ִרְבָקה ּוְבתּוֵאל, ִּכי ִהיא אֹותֹו סֹוד ׁשֶ 

"ַוִּיְקָרא ֶאת  (בראשית כח, יט)ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְׁשִביֵלי ִּפְנָחס' ֶׁשַּיֲעֹקב ָקָרא ָלִעיר לּוז ְּבֵׁשם ֵּבית ֵאל, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ָחָלב.

ְלַרֵּמז ַעל ֹׁשֶרׁש ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ַהּלּוז ִעם ְּבתּוֵאל ְוֵׁשם  ּוז ֵׁשם ָהִעיר ָלִראֹׁשָנה".ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית ֵאל ְואּוָלם ל

  ֵאל.

  ְּדַבׁש, ָּבְטִנים, ְׁשֵקִדים.

"ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם ֵּכן ֵאפֹוא ֹזאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ  )יא מג, בראשית(

ט ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים"ִּבְכֵלי  ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנֹכאת ָו

 נּוְקִּבין ַמִּיין ְלַהֲעלֹות ַהְיינּו ִמֹּקֶדם, ַהִּמְנָחה ֶאת ְלָהִכין ָצִרי ִמּיֹוֵסף, ְוַהַּפְרָנָסה ַהֶּלֶחם ֶאת ְלַקֵּבל ֶׁשִּבְׁשִביל ֶרֶמז

 ס"ת ",םִּבְכֵליכֶ  ץָהָארֶ  תִמִּזְמרַ  ּו"ְקח )יא שם( ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ  ֶזה, ִעְנָין זוֹ  ְּבִמְנָחה ָלֶהם ָרַמז ַיֲעֹקב ְוֵכן ִּדְלַתָּתא. ְּבִאְתָערּוָתא

  ָּכתּוב



יז 

ֳצִרי,  ֳחָמִרים ִּׁשָּׁשהים ֶׁשַהִּמְנָחה ֻמְרֶּכֶבת מִ ֶאת ַהִּמְנָחה. ְוֵכן רֹואִ  ְמִכיִנים טֹוִבים ּוַמֲעִׂשים ַהִּמְצוֹות ְיֵדי ְּדַעל ,ִמְצֹו"ת

ט, ָּבְטִנים, ּוְׁשֵקִדים, ָׁשה  ֵׁשׁשִּכי ִמְסַּפר  ְּדַבׁש, ְנֹכאת, ָו ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד, ְוִנְרֶאה ֶׁשַהִּמְנָחה ְמֻחֶּלֶקת ִלְׁשַנִים; ְׁש

א ַלֲאִכיָלה ט,צֳ  ֳחָמִרים ֶׁשְּמֹיָעִדים ְלֵריַח ְו  (בראשית לז, כה) ְּכמֹו ֶׁשָּכתּובָיְרדּו ִעם יֹוֵסף ְלִמְצַרִים,  ִרי, ְנֹכאת, ָו

ט הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה". ָׁשה ָהַאֵחִרים ֶׁשְּמֹיָעִדים ַלֲאִכיָלה "ּוְגַמֵּליֶהם ֹנְׂשִאים ְנֹכאת ּוְצִרי ָו ְּדַבׁש,  ְוַהְּׁש

 ֶּבֶטן , ְמַסְּמִלים ֶאת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשעֹוִלים ַּבֶּבֶטן ִלְהיֹות ָחָלב ֶׁשהּוא ְדַבׁש, ָלֵכןְּדַב"ׁשר"ת ֶׁשֵהם  ,ָּבְטִנים, ְׁשֵקִדים

 "דשְּפָעִמים  ב'ֵיׁש ָּבֶהם ְּדַבׁש ָׁשֵקד ים", ּוָּבְטנִ ְמֻרֶּמֶזת ב" )תיקונים קלג:(ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ַּכּמּוָבא ְּבֹזַהר ָחָדׁש 

ְמַרֵּמז ַעל ָׁשֵקד , ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּקב ֶׁשִּנְרָמז ְּבִמְצַות ַחָּלה, ֶׁשעֹוָלה ַּבִּיחּוד ִלְבִחיַנת ָחָלב ְּכִדְלֵעיל. ְוֵכן ק"בִעם אֹוִתּיֹות 

ֵקִדים ַמְרָּבה ֶאת ֶהָחָלב. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלְׁשָלה ְׁשֵקִדים", ּוְכִפי ֶׁשָּידּוַע ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשֲאִכיַלת ְׁש  "ַוִּיְגֹמל ְּכמֹו ֶׁשָּכתּובָחָלב, הֶ 

ְלֵׁשל ִּבְפִתיַחת ַהָּבְטִנים צּוַרת ַהָּבְטִנים ִּבְקִלָּפָתם ֶׁשֵהם ְׁשַנִים ְׁשַנִים ְודֹוִמים ִלְׁשֵני ָׁשַדִים ֶׁשַּבֶּבֶטן. ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשִהְׁשּתַ 

'  ֶבֶטןּו חּוִטים ְקַטִּנים ּבְ רֹוִאים ְּבִחיַנת ִּתינֹוק ֶׁשּיֹוְצִאים ִמֶּמּנ ְּתִחַּלת ְּבִריַאת ַהּגּוף  (שפו)ִאּמֹו, ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַהִחּנּו

י הּוא ְּכֵעין חּוִטין ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ז"ל ָאַמר ַרב ַעְמָרם ָּתָנא ְׁשֵּתי ְיֵרכֹוָתיו ִּכְׁשֵני חּוִטין ֶׁשל ְזהֹוִרית ְׁשּתֵ 

 . ְוֵכן ֵיׁש ַעל ַהָּבְטִנים ְקִלָּפה ַּדָּקה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהִּׁשְלָיה ֶׁשַּמְלִּביָׁשה ַעל ַהָּוָלד. ְוֵכןחּוִטין ֶׁשל ְזהֹוִרית ַזְרעֹוָתיו ִּכְׁשֵני

 ֵׁשׁש ֶׁשל ָהפּו גְּבִדּלּו י"ִר צֳ  ְמַעט החָ ִמנְ  ִאיׁשלָ  "ְוהֹוִרידּו )יא מג, שם( ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ַהַּמְלכּות, ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ָרֵח"ל

, ַּדֲהָבַאת ַהִּמְנָחה ָהְיָתה ַאֲהָב"הָּבְיָתה" ר"ת הַ ָיָדם ּבְ ֶׁשר אֲ ִּמְנָחה הַ "ַוָּיִביאּו לֹו ֶאת  )שם כו(ְוֵכן ַהָּכתּוב  אֹוִתּיֹות,

  ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות ַהַּנֲעֶׂשה ְּבַאֲהָבה.

"ְּבַיְעַרת  (ש"א יד, כז)ּומּוָבא ָּבַרַּד"ק  ִּתי ַיְעִרי ִעם ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי""ָאַכלְ  (שיר השירים ה, א) ָּכתּוב

ַהַחָּלה ַהְּדָבׁש" הּוא ַחַּלת ַהְּדַבׁש ְּכמֹו "ָאַכְלִּתי ַיֲעִרי ִעם ִּדְבִׁשי", ְוִתְרֵּגם יֹוָנָתן ְוִקיָנא ְּדדּוְבָׁשא ְלִפי ׁשֶ 

 "ֶאְלָחָנן ֶּבן ַיְעֵרי ֹאְרִגים ֵּבית ַהַּלְחִמי" (ש"ב כא, יט)ּוָמִצינּו ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל ִנְקָרא ַּבָּכתּוב  ִקִּנים. ֲעׂשּוָיה ִקִּנים

י "ַיַער "ֶאְלָחָנן" ָּדִוד. "ֶּבן ַיְעֵרי ֹאְרִגים" ֶׁשָהיּו ִמְּשַּפְחּתֹו אֹוְרִגים ָּפֹרֶכת ַלִּמְקָּדׁש ַהָּקרּוּוְמָבֵאר ַרִּׁש"י ָׁשם 

. ָלֵכן הּוא ַיַערֶׁשִּנְקָרִאים  ַחּלֹות ְּדַבׁשֶׁשֹּׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ָּדִוד ִמיסֹוד ַהַּמְלכּות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָארַהְּלָבנֹון". 

 ַרב ְיָעֶרה" ָּפְתֵהן "ַוה' סב:) (שבת ַהָּמקֹום ַהֶּזהַעל ִחָּסרֹון ִּבְצִניעּות ֶׁשּפֹוֵגם ֶאת  ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא "ֶּבן ַיְעֵרי", ִנְקָרא

 ַּדם ׁשֹוְפכֹות ְּכִקיתֹון ַרִּׁש"י ּוְמָבֵאר .ְּכַיַער ִּפְתֵחיֶהן ֶׁשַּנֲעׂשּו ָאַמר ְוַחד ְּכִקיתֹון ֶׁשִּנְׁשְּפכּו ָאַמר ַחד ּוְׁשמּוֵאל

ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהָּמקֹום  ּוְמֹבָאר ִּדיִנים. פ"רְּבִגיַמְטִרָּיא  ַיַער'ַמֲחַמֵּדי ָאֶרץ' ׁשֶ  ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר .ֵׂשָער ִנְתַמְּלאּו ְּכַיַער ִזיָבה,

"ָאַכְלִּתי ַיְעִרי" ָּדא ְצלֹוָתא ִּדְמיּוָׁשב.  (ח"ג רכו.). ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ַיַער, ָלֵכן ֶנֶעְנׁשּו ָעָליו ִּבְבִחיַנת ַיַערהּוא ְבסֹוד 

"ָאַכְלִּתי  (ח"ג ד.). ְורֹוִאים ֶׁשַהָּפסּוק ְמַסֵּמל ַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר י" ָּדא ְקִריַאת ְׁשַמע"ִעם ִּדְבׁשִ 

ָי' ְיחֹוֵלל "קֹול יְ  (ח"ג סח.). ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ַיְעִרי" ָּדא ְּגבּוָרה ַּפַחד ִיְּצָחק. "ִעם ִּדְבִׁשי הֹוד" ַּדְרָּגא ְּדָדוד

ְורֹוִאים  ַאָּילֹות ַוֶּיחׂשֹוף ְיָערֹות" ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר "ְּבַיְעַרת ַהְּדָבׁש", ּוְכִתיב "ָאַכְלִּתי ַיְעִרי ִעם ִּדְבִׁשי".

"ַוֶּיחׂשֹוף"  ְוֵכןָערֹות". "ַוֶּיחׂשֹוף יְ . ְוָלֵכן ָּכתּוב ַיֲעַרת ַהְּדַבׁשַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ָקׁשּור לְ  ַהְּׁשִביִעיֶׁשַהּקֹול 

 אֹוִתּיֹותְיָערֹות  . ְוֵכןָּדִוד ֶּבן ִיַׁשיְּבִגיַמְטִרָּיא  שפ"וִּבְבִחיַנת ָּדִוד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים, ִּכי ֵׁשם  שפ"ו ח"י,אֹוִתּיֹות 

 ָּדם ֶנֱעָכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלבְּבסֹוד  ַסְּמִלים ַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּביןֶׁשּמְ ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ְּתִפַּלת ִיְצָחק ְוִרְבָקה  "ַוֶּיְעַּתר" אוֹ ֲעָריֹות 

. ְוֶזה ַגם ַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ִיְצָחק ִרְבָקה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּביןְּתִפָּלה  ְוֵכן ְּכִדְלעיל.

 "ַוֶּיְעַּתר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט"א ׁשֶ  ַאּלֹון ָּבכּות"."ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו  (בראשית לה, ח) ְּבִמיַתת ִרְבָקה,



יח 

 "ַוֶּיְעַּתרַעל ַהָּכתּוב  (ב"ר סג, ה)ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  ְוֵכן ַּבָּמקֹום ַהֶּזה. ֶׁשְּמַסֵּמל ַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ,ַּתְזִריעַ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

, ֶׁשִּיְצָחק ָׁשַפ ְּתִפּלֹות ְּבֹעֶשר. ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ְצִניעּות ָעִתירִיְצָחק ַלה ְלֹנַכח ִאְׁשּתֹו", ֶׁשהּוא ִמְּלׁשֹון ֲעִׁשירּות, ְּכמֹו 

ַפע ַהָּממֹון ֶׁשָּבא ִמַּצד ַהְּגבּוָרה. ְוָלֵכן ִּבְזכּות ַהִּיחּוד ָּבָאה ַהְּבָרָכה. ָהִאָּׁשה' ֶׁשַּמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשָהִאָּׁשה ַמְזַרַעת ְמַסְּמִלים ֶאת ׁשֶ 

"ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא  (בראשית כו, יב)ְוֵכן ִיְצָחק ָהָיה ָעִׁשיר ְּבַגְׁשִמּיּות ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ִיְצָחק" ָיָצא ֹחק  "ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשם ְּבנוֹ  (ב"ר נג, ז)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  ֵכהּו ה'".ֵמָאה ְׁשָעִרים ַוְיָברֲ 

י 'ּדֹוְרׁשֵ  ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא  ֶׁשִּבְזכּות ִיְצָחק ָּבִאים ַהְּמזֹונֹות ֶׁשִּנְקָרִאים ֹחק. (בראשית כא, ג)ּוְמָבֵאר ַה'ַהֲעֵמק ָּדָבר'  ָלעֹוָלם.

ִנְרָמז ְּבֵתַבת  ִׁשיר.  ְוֵכן ֵמ"ם ֵמ"ם ָו"ו נּו"ןְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות  ָממֹוןְּבִגיַמְטִרָּיא  ִּיְצָחק ָאִבינּוׁשֶ  (ע' קלה)ְרׁשּומֹות' 

 ְוֵכן. ִיְצָחק ִרְבָקהיֹום טֹוב ִנְרְמזּו ֶׁשְּמַזְּמִרים ְּבַשָּבת וְ  'ׁשֹוֵכן ַעד'ְוֵכן ַּבִּׁשיר  .ִיְצָחק ִרְבָקה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִׁשיָרה, וְ ִׁשירעָ 

ֶׁשָּבִאים ְּבַהְׁשָּפַעת ַהִּיחּוד. ְוֵכן ֶאָחד ִמָּכל ֵאּלּו ַיַחד ִעם  ֵּפרֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּתְזִריעַ  אוֹ  "ַוֶּיְעַּתר" אוֹ ֲעָריֹות  אוֹ ְיָערֹות 

ֶׁשל ְּתִפָּלה ִנְמְׁשלּו ְלַמִים ַּבָּפסּוק ֶׁשַּמִּיין נּוְקִּבין ּוִּבְפָרט תשע"ו.  יַמְטִרָּיאְּבגִ נּוְקִּבין, ַּמִּיין הַ ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת  ַמִיםִמְסַּפר 

", ְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל ְׁשַנת  ַּמִים"ִׁשְפִכי ּכַ    ֲעִנִּיים ֶׁשִהיא ְּתִפָּלה. ַׁשְוַעתאֹוִתּיֹות  תשע"וִלֵּב

  

  .ָאהִאיקֶ ָיה ְּׁשֶבדְ ֶחְבַרת ָרִהיִטים ֶׁשָּבָאה מִ 

, ִּבְבִחיַנת ִאיֶקָאהָיה ְּׁשֶבדְ ְּבַגְׁשִמּיּות ֵׁשם ֶחְבַרת ָרִהיִטים ֶׁשָּבָאה מִ  הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ְוהֹוִסיף

ְּכמֹו ַהְּדַבׁש. ֵמַהָּטֵמא ָּטהֹור ֶׁשּיֹוֵצא , ָלֵכן ֵהם ּפֹוֲעִלים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְבִחיַנת הַ ְדַבׁשֶׁשל ַהְּדבֹוָרה ֶׁשהּוא  ִּקיאהַ 

, ּוְכמֹו ַהַּמְלכּותֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ְסִפיַרת  ְדַבׁש, ְלַרֵּמז ֶׁשֵהם ְקׁשּוִרים לִ ֶמֶלֶׁשֵּיׁש ָלֶהם  ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבֶאֶרץ זוֹ 

ֶׁשֵהם  ְׁשֶבְדָיה. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ּבִ ַמְלָּכהָלֶהם ֶׁשֵּיׁש  ַהְּדַבׁשֶׁשְּמַיְּצִרים ֶאת  ַהְּדבֹוִריםֵאֶצל  ֶׁשרֹוִאים ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל

 ָהַאְרֵיה ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות, ְוהּוא ָאַמר ַעל ֶזה ְּנֵבַלת, ְוָכתּוב ֵאֶצל ִׁשְמׁשֹון ֶׁשָרָדה ְּדַבׁש מִ נֹוֶּבלנֹוְתִנים ְּפָרס 

"ַוָּיָׁשב ִמָּיִמים  (שופטים יד, ח)ְּכמֹו ַהְּדַבׁש:   ֶׁשּיֹוֵצא ֵמַהָּטֵמא ָּטהֹור ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל הַ  "ֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק"

ל ַּכָּפיו ַוֵּיֶל ְלַקְחָּתּה ַוָּיַסר ִלְראֹות ֵאת ַמֶּפֶלת ָהַאְרֵיה ְוִהֵּנה ֲעַדת ְּדֹבִרים ִּבְגִוַּית ָהַאְרֵיה ּוְדָבׁש: ַוִּיְרֵּדהּו אֶ 

א ִהִּגיד ָלֶהם ִּכי ִמְּגִוַּית ָהַאְרֵיה ָרָדה ַהְּדָבׁש ָהלֹו ְוָאֹכל ַוֵּיֶל ֶאל ָא ִביו ְוֶאל ִאּמֹו ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַוֹּיאֵכלּו ְו

  .ְוגֹו', ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֵמָהֹאֵכל ָיָצא ַמֲאָכל ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק"

  

  ל ַהִּיחּוד.ֶׁשל ׁשֶ  ְּדכּוִרין, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמִּיין ְּדַכר אֹוִתּיֹות ֶּדֶר

  .ְּדִכיְרָנאַּבֲאָרִמית ְּכמֹו  ְזִכיָרהְוהּוא ַגם ְלׁשֹון 
, הּוא ְמַתְרֵּגם ֶׁשּכֹוָכב ְוֵׁשֶבט ַהַּכָּוָנה ְלֶמֶל ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל" "ָּדרַ ַעל ַהָּכתּוב  ַּבַּתְרּגּום

 ַּבִּמְזָרח ֶאָחד ּכֹוָכב ַּבִּׁשִּׁשית ִיְצַמח )556(מדרש רשב"י עמוד  ֵכן אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁשִנְרֶאה ְּדלָ  (עין שם ברמב"ן)ַהָּמִׁשיַח 

ְלַרֵּמז ַעל ַהָּפסּוק ַהֶּזה. ְוֵכן מּוָבא  ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיחַ  ִיְצַמח ְוָאז ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשל ּכֹוָכב ְוהּוא ֵׁשֶבט, ּוְבֹראׁשוֹ 

" הּוא ּכֹוָכָבא ְּדָׁשִביט, ְוהּוא ְוָקם ֵׁשֶבט" ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף. "ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב רַ ּדָ " ('אדרת אליהו' בלק)ַּבְּגָר"א 

ִּביָאה  (קידושין ב:)ַּבְּגָמָרא  ְוֵכן ָמִצינּו. ָּדַר"ָׁשִנים ְּכִמְנַין  224ְוֵכן ִמתשע"ו ַעד סֹוף ָהֶאֶלף ִיָּׁשֲארּו  ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד.

ִהיא ַּגם ְלׁשֹון ָזָכר ְוַגם ְלׁשֹון ְנֵקָבה. ֶּדֶר , ְוַהְּגָמָרא ָׁשם ְמָבֶאֶרת ׁשֶ ֶּגֶבר ְּבַעְלָמה" , ִּדְכִתיב "ְוֶדרֶ ֶּדרֶ  ִאָּקֵרי

 ֶּדֶר ֶאֶרץ.ְוִאָּׁשה ִנְקָרא  ֶׁשִּזּוּוג ִאיׁש (עירובין ק:)ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִהִּגיַע ְזַמן ַהִּיחּוד ָהֶעְליֹון. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

, ִּדְכֵׁשם ֶׁשרֹוִאים ֶׁשָּכל ַהֶּׁשַפע ַהָּבא ָלִעיר ָּבא ֶּדֶר ַהֶּדֶר ַהּמֹוִביָלה ָלִעיר, ָּכ  ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהְיסֹוד הּוא ְּבִחיַנת ֶּדֶר

ּוִפָּנה "ִהְנִני ֹׁשֵלַח ַמְלָאִכי  (מלאכי ג, א). ְוֵכן ַהָּכתּוב ְּבִחיַנת ֶּדֶרַהֶּׁשַפע ֶׁשָּבא ָלעֹוָלם, ָּבא ֶּדֶר ַהְיסֹוד ָהרּוָחִני ֶׁשהּוא 
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ֶׁשְּקִפיַצת ַהֶּדֶר ַנֲעֵׂשית ֶּדֶר ָהאֹות ו'  (תיקונים קכג:)מּוָבא ְּבֹזַהר ָחָדׁש ְוֵכן . יֹוֵסף ַהַּצִּדיקְלָפָני" ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶדרֶ 

ֶׁשהּוא גֹוֵאל ִראׁשֹון ְוגֹוֵאל ַאֲחרֹון. ְוהֹוִסיף  ֹמֶש"הֵהן  ֶדֶר"ַהַּצִּדיק. ְוֵכן ָהאֹוִתּיֹות ַאֲחֵרי  ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת יֹוֵסף

 ְזִכיָרהֶׁשל ַהִּיחּוד. ְוהּוא ַגם ְלׁשֹון  ְּדכּוִרין, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמִּיין ְּדַכר אֹוִתּיֹות ֶּדֶרהרה"ג ר' יֹוֵסף רּוִזין שליט"א ׁשֶ 

  "ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי".. ְוַהְּגֻאָּלה ִהיא ְּבסֹוד ְזִכיָרה, ְּדִכיְרָנאַּבֲאָרִמית ְּכמֹו 

  

  .שר"ק תוֹ ּיתִ אוֹ ת הָ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  קרַ קְ רַ ְּׁש הַ 

" ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, "ָרָחם" זֹו ְׁשַרְקַרק. ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמה "ָרָחם (חולין סג.) ארָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ַרב ִּביִּבי ַּבר ַאַּבֵיי, ְוהּוא ְּדָיִתיב ֲאִמיֵדי, ְוָעִביד "ְׁשַרְקַרק",  ַמרֵּכיָון ֶׁשָּבָאה ָרָחם, ָּבאּו ַרֲחִמים ָלעֹוָלם. ָא

 ׁשרֶ ׁשֹ ה ּדְ אֶ ְר נִ  ַקְּבֵצם".ּוְגִמיִרי ְּדִאי ָיִתיב ֲאַאְרָעא ְוָׁשִריק ַאִתי ְמִׁשיָחא, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַואֲ 

ז מֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ת ּתין אֶ בִ הָ יל לְ ּכִ ְׂש ּנַ ׁשֶ כְ ה, ּולָ חָ תְ הַ לָ  תוֹ ּיתִ אוֹ ף הָ וֹ ּסת מִ כוֹ לְ הוֹ ׁשֶ שר"ק  תוֹ ּיתִ אוֹ ת הָ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  קרַ קְ רַ ְּׁש הַ 

ת רַ וֹ ת ּתיד אֶ ִר וֹ ּנׁשֶ  ינּויְ , הַ קרוֹ ׁשְ יִ ץ וְ רֶ ָאל הָ ב עַ ׁשֵ ק יֵ רַ קְ רַ ְּׁש הַ ה ׁשֶ ּכֶ זְ ף נִ סָ נוֹ בְ , ּופּוהָ ר וְ ׁשָ ר יָ בָ ל ּדָ א ּכָ רֹ קְ ר לִ ׁשָ פְ אֶ ׁשֶ 

ן כֵ וְ  .יחַ ִׁש ּמָ ת הַ יַאבִ ה לְ ּכֶ זְ ז נִ , ָאוֹ ּדבַ ּלְ ד מִ ין עוֹ אֵ ת הָ ת אֶ אוֹ ְר הַ י לְ מִ ְׁש ּגַ ם הַ לָ עוֹ ת ּבָ וֹ ּפלִ ּקְ י הַ קֵ מְ עִ ה ּבְ ּטָ ה מַ ּטָ מַ ד לְ ז עַ מֶ רֶ הָ 

ין ה אֵ רָ וֹ ּתּבַ ׁשֶ  ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ , ּותשר"ק רֶ דֶ  ר א' ב', אוֹ דֶ סֵ ה ּבְ רָ וֹ ה ּתנָ ּתְ ם נִ ר אִ רֵ ּבָ תְ א נִ ר ע"ה פֶ ם סֵ ׁשֵ א ּבְ בָ מּו

  .ּהבָ  ּהּלֵ כֻ ּדְ  ּהּבָ  פֹ הֲ לַ וְ  ּהּבָ  פֹ הֲ לַ  יִר ת, צָ לוֹ ּבָ גְ הַ 

  ."ְּפָעָמיו ֶדֶרְוָיֵׂשם לְ "

ץ ַהְּגֻאָּלה, ֶׁשַּדְרָּגתֹו ֱאֶמת. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ִּתֵּתן ֱאֶמ''ת ְלַיֲעֹקב, ְּבַדְרַּגת ַיֲעֹקב ָּתלּוי קֵ  (תיקונים ד.)ַּבֹּזַהר  ינּוצִ מָ 

ֶׁשהּוא ִסיָמן ֶאֶלף ָמאַתִים ִּתְׁשִעים. ֶאֶרץ ֶאֶלף ָר''ץ, ָמאַתִים ְוִתְׁשִעים, ְלַקֵּים ָּבֶהם "ֱאֶמ''ת ֵמֶאֶר''ץ 

ֶאֶלף ֶׁשִהיא  ֶאֶר"ץָׁשָנה ָרמּוז ְּבֵתַבת  1290ֹּזַהר ְמָבֵאר ֶׁשַהֵּקץ ֶׁשל ָּדִנֵּיאל הַ  ִּתְצָמח", ְּכֶׁשִּיְהיּו ַבחּוץ ְּכֶחְׁשּבֹון ֶאֶר''ץ.

ֶלף אֶ  ְוֵכן "ֱאֶמ''ת ֵמֶאֶר''ץ ִּתְצָמח".ְוָכל ֶזה ָקׁשּור ְלִמַּדת ָהֱאֶמת ֶׁשל ַיֲעֹקב ֶׁשִּבְזכּוָתּה ִנָּגֵאל, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ר"ץ,

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ְמַנֵחם . התשע" ְּבִגיַמְטִרָּיאל לֵ וֹ ּכהַ ים וְ ּלִ ּמִ ם הַ עִ  ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ""ן כֵ וְ  ֶמ''ת.אֱ ְׁשִעים ר"ת ּתִ אַתִים מָ 

 ְוָלֵתת ַהָּתִמיד הּוַסר "ּוֵמֵעת יא) (דניאל יב, ֶׁשל ָּכל ַהָּפסּוקַהִּגיַמְטִרָּיא ֶאת  1290שליט"א ֶׁשִאם נֹוִסיף לְ ַּבְרהּום 

ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח " יב), תהילים פה(ים קִ סּוּפְ ן הַ כֵ וְ  .5776יֹוֵצא  ְוִתְׁשִעים" ָמאַתִים ֶאֶלף יםָימִ  ֹׁשֵמם ִׁשּקּוץ

 "ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵּל ְוָיֵׂשם ְלֶדֶר ְּפָעָמיו ִיֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן ְיבּוָלּה: הוי"הַּגם  ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף:

ת נַ ן ְׁש כֵ וְ  ת.וֹ ּיתִ אוֹ  76 ּוּלים אֵ קִ סּופְ ּבִ  ׁשף יֵ סָ נוֹ בְ ּו .5776 ְּבִגיַמְטִרָּיא, יןמִ ּיָ ץ הַ ת קֵ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ ם הָ רָ בְ ַאר ּפָ סְ ם מִ ד עִ חַ יַ 

  ."ְּפָעָמיו ֶדֶרְוָיֵׂשם לְ " בתּוכָ וְ ף, לֶ אֶ ף הָ וֹ ּסים מִ נִ ׁשָ  "רֶ ּדֶ יא הִ  תשע"ו
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  [הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה]. זעקת השכינה.
יתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהם, ועד בכלל, ועדין לא תיקנו  איך
  כל הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל?ב

יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה  איך
  להציל את עם ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים?

לא מנסים לכל הפחות להראות  מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו, ומדוע האם
לקב"ה שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל, ולהתחיל לכל הפחות עם 

  לימוד נגלות הזהר.

בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת, ובזכות זה זכו  היכן
ו לימוד ברבים בכל כולל בספר שהיטלר ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם, מדוע עדין לא תיקנ

  הזוהר ובשאר ספרים שעוסקים בפנימיות התורה?

יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו,  איך
ועדין לא עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת, ומה הקב"ה דורש מאיתנו, ולא 

ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע  עשינו שום תקנה של לימוד
  ופרנסה בהרחבה גם בזמנים הקשים?

נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו  איך
 ןַּדֲעִתיִדי ִגיןּובְ  א,ׂשנָ  תׁשַ רָ פָ ּבְ  רהַ ּזֹ הַ  ירֵ בְ דִ ּכְ  להצילם, האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה?

  . ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל

ם ינָ אֵ ׁשֶ  "יהָ נֶ ל ּבָ ה עַ ּכָ בַ ל מְ חֵ "רָ  (בהקדמה לספרו 'קול ברמה', על אידרא רבא)ח זצ"ל: מַ ב צֶ קֹ עֲ יַ  ַרִּבי
 עַ בּוקָ  ׁשרָ דְ ין מִ י אֵ ּכִ  ,אּבָ  יחַ ִׁש ין מָ ה אֵ זֶ לָ ץ, וְ ּקֵ ת הַ ת אֶ רֶ הֶ מַ מְ את הַ ּזֹ ה הַ מָ כְ חָ ּבַ  עֹוְסִקים

ת ים אֶ ִר הֲ מַ מְ ים ּוכִ ְׁש מוֹ  יהָ נֶ ין ּבָ , אֵ "ּוּנינֶ אֵ "ן כֵ לָ ד, וְ מּולְ ּתַ ק הַ סֶ עֵ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ  מוֹ יר ּכְ עִ יר וָ ל עִ כָ ּבְ 
  .יחַ ִׁש ּמָ הַ 

ן מַ זְ ים ּבִ גִ רּוהֲ הַ ים וְ ּיִ נִ עֲ הָ  ).על אוצרות חיים' איפה שלימה' פרבהסכמתו לס( ים'ּיִ ץ חַ ל 'עֵ הגוב"י עַ  לעַ ּבַ 
ים יִׁש נִ עֲ מַ ה, ּולָ ּבָ קַ  דּומְ א לָ ים ׁשֶ מִ כָ י חֲ ידֵ מִ לְ ּתַ ת הַ ה אֶ לָ עְ ל מַ ין ׁשֶ ית ּדִ בֵ ים ּבְ עִ בְ וֹ ת ּתלּוּגָ הַ 

  .ל ּכָ ם עַ תָ אוֹ 
פרשה זו תרמוז ענין גדול,  ",ימוך אחיך וגו' כי" כה)ויקרא כה, (ה'אור החיים' הקדוש  רבנו

ההשפעות,  םכשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקי"ימוך", והערה ליושבי תבל, 
, ירצה על "ומכר מאחוזתו. "ומתמסכן עמוד הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים

המשכן משכן העדות אשר בעונותינו נמכר הבית ביד האומות, והודיע הכתוב כי 
יגאל ה'  בזהו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה', הוא יגאל ממכר אחיו, וגאולת

ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' 
  .עלבון הבית העלוב

  
הדברים: כל ראש כולל, מגיד שיעור, ואדם שיש לו השפעה על רבים, יתקן אצלו  מסקנת

ובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל, מתוך אמונה במסגרת שלו כל יום ח

פשוטה בדברי חז"ל שזה הפתרון כמובטח, ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו', ומי שאצלו 

   במסגרת עדין לא תיקנו את התקנה, יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.
  



כא 

  מדור גלגלים בתורה
  וך הספר 'משברי ים גלגל החוזר בתורה', שחיבר אחי הרה"ג ר' שמואל פיש שליט"אתקציר גלגלים מת

  036188995בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה. ניתן להשיג בטל: 
  

  שומר שכר על צאן שבאו בשבת זאבים לטורפם, 
  האם חייב להציל ע"י שישכור פועלים נכרים 

  

  גל:הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגל

שומר שכר על בהמות שבאו זאבים לטורפם, חייב לשכור פועלים להציל את הבהמות. ואילו שומר חנם חייב  א.

  רק כאשר משיג בחנם ולא כאשר צריך ליתן שכר. [גמ' ב"מ צ"ג ע"ב ושו"ע סי' ].

אינו מתחייב  כתב בספר קצות החושן [סי' ס"ו ס"ק מ"ו] דבאופן שאירע זה ביום השבת שאסור לשכור פועלים ב.

כאשר לא שכר והזאבים טרפו את הבהמות. שכיון שנמנע מלשכור פועלים מחמת איסור שכירת פועלים בשבת 

  הרי הוא כאנוס.

לדבר מצוה כמפורש באו"ח סי' ש"ז אבל זה דווקא כאשר קובע  איסור לשכור פועלים בשבת הוא אפילוה ג.

הסכום צידד הביאור הלכה שם שאין איסור לשכור בשבת  איתם את הסכום שישלם להם אבל באופן שאינו מזכיר

  נידון זה נתעורר מתוך משא ומתן עם ידידי הג"ר משה אמסלם שליט"א.][ לדבר מצוה.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ישכור פועלים בלא קביעת הסכום הרי  כאשר

 יקיים השבת אבידה והרי זה חפצי שמים

וא"כ
יכול

כור ואףלש 
חייב בכך
אך אם
נתחייב
שוב דואג
לממונו
שלא יופסד
ואין כאן
חפצי

שמים 

  

  
יש לעיין בחידוש הקצות החושן (שבשבת אין השומר
שכר חייב לשכור פועלים להציל את הבהמות מן
הזאב כיון שאסור לשכור פועלים בשבת), שהרי
לדבר מצוה כאשר אינו מזכיר הסכום מותר וא"כ הרי

ל השומר שכר גם בשבת לשכור פועלים כאשר לאיכו
יקבע עמהם את הסכום. אלא שאם נחייבנו לעשות כך
שוב זה לא יחשב לחפצי שמים [כי אם לא ישכור הרי
יתחייב לשלם לבעלים ונמצא שדואג רק לעצמו שלא

 יופסד ממונו] ושוב יחזור האיסור לשכור בשבת.

  
  

  חשב לחפצי שמים הרי שוב זה נ נורה לו שלא ישכורואם 
  מחמת השבת אבידה

  

  

  

והגלגל 

חוזר 

 חלילה.
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כב 

  עיונים:
מדין מצות השבת אבידה אין אדם חייב לשכור פועלים בשכר להציל את אבידת חבירו [דמי יודע אם כספו  א]

ן חיוב הוצאת דמים על מצות השבת אבידה], אבל נראה שאם שכר מקיים מצוה ויחשב לחפצי יוחזר לו ואי

שמים. [ואף שלאחר שנעשה שומר אבידה להלכה שהוא כשומר שכר חייב לשכור פועלים כל זה לאחר הגבהת 

ג סי' ו' האבידה שנעשה לשומר אבל קודם לכן אין המצוה מחייבתו רק כחיובי שומר חנם כמפורש באחיעזר [ח"

  הובא בהרחבה במשברי ים עניני שומרים סי' ח'].

ויש מן החכמים שטענו שהשבת אבידה שהיא מצוה ממונית להציל ממונו של אדם בכה"ג אי"ז נחשב לחפצי 

שמים דכמו לאדם אסור להציל את ממון עצמו כמו כן עבור להציל את ממונו של חבירו לא מתירים איסור 

  להצילו עכ"ד.

בפ' הזהב מפורש ששומר חנם על חפצי הקדש אינו נשבע וכתבו תוס' [דף נ"ז ע"ב] שלאו דוקא אינו במשנה  ב]

נשבע אלא גם אינו משלם אם פשע, וכן כתב הרא"ש [ונדחקו לפרש שהמשנה נקטה לענין שבועה אגב מתני' 

  דשבועות].

י שהוא נשכר להיות שומר על הפרה והוכיחו כן מסוגית הגמ' בדף נ"ח ע"א שהגמ' שואלת על דין זה מברייתא דמ 

או הזרעים אם לא שמר הדין תלוי שאם הוא שכיר יום שאינו נוטל שכר שבת פטור ואם הוא שכיר שבוע שמקבל 

שכר שבת בהבלעה חייב באחריות הרי למדנו שיש חיוב שומרין בהקדשות [ומתרצת הגמ' שמדובר בקנו מידו 

אמר שגם בהקדשות בפשיעה חייב בתשלומין היה לגמ' לתרץ דחייב שעשו קנין מיוחד להתחייב בשמירה]. ואם נ

  באחריות היינו בפשיעה, ועל כרחך דמפשיעה נמי פטור.

ותמה הש"ך על ראיה זו שהרי מפורש בברייתא חילוק בין שכיר יום (שאינו נוטל שכר שבת) לשכיר שבוע (שרשאי 

לחיוב פשיעה מאי שנא בחינם או בשכר הרי שניהם ליטול שכר עבור יום זה) לענין חיוב האחריות ואם נעמיד 

  חייבים בפשיעה.

וכתב התומים שבהיותו בימי חורפו אצל חכמי פראג המופלגים הרצה לפניהם ישוב על קושית הש"ך והוטב 

בעיניהם. והוא שעדיין אפשר להעמיד הברייתא לענין פשיעה ורק שומר שכר חייב בה ומשכחת לה בגוונא שבאו 

יה רעה אחרת לקלקל את ההקדש דשומר שכר שלא שכר פועלים הוי פושע משא"כ שומר חנם שפטור זאבים או ח

  מלהוציא ממון אין זה פשיעה אצלו כלל. [וכתב שאף שלא נראה שלזה כוונו תוס' מ"מ זו ראיה נכבדה לדבריהם].

ור לשכור פועלים א"כ גם ועל ישוב זה תמה בקצוה"ח [סי' ס"ו ס"ק מ"ו] (שהבאנו בגלגלנו הנ"ל) הרי בשבת אס

  שומר שכר בשבת פטור שהאיסור לשכור גורם שאינו מחויב בכך. 

ובמעייני החכמה למהרא"ל צינץ ב"מ [דף מ"ב ע"ב] כתב ששמע קושיא זו [של הקצוה"ח] על דברי דודו זקנו בעל 

"ל ספק ממון ופטור התומים ותי' דיש אכתי נ"מ לענין בין השמשות ששכיר יום כיון שבשבת אינו שכיר א"כ הו

מלשכור פועלים משא"כ בשומר שכר כיון שאף בשבת מחויב אלא שהאיסור פוטרו בבין השמשות דהשבותים 

  הותרו שפיר יוכל לשכור ומחויב בכך עכ"ד. 

ונראה בעהי"ת ליישב עוד דברי התומים. שהרי הברייתא כאן איירי בשומר הקדשות דהוי חפצי שמים, ובזה הרי 

הלכה שכאשר אינו מזכיר את הסכום שפיר יכול לשכור אף בשבת. א"כ הדר ישוב התומים שכאן גם צידד הביאור 

בשבת יתחייב השומר שכר לשכור בלא להזכיר הסכום שבאופן זה לחפצי שמים שפיר יכול לשכור אף בשבת. 

אותו למצותו. ובהקדש גם אם יהיה מחויב לשכור זה  נשאר חפצי שמים שהרי צריך לדאוג לחפץ בעין שצריך 

[וחתני המופלג הג"ר מרדכי אפטרגוט שליט"א העירני מדברי התוס' בנדרים דף ל"ו ע"ב שכתבו על הך ברייתא 

דאם אבדו אינו חייב באחריותו וז"ל: ואין להקשות חפצי שמים הוא דקבלת שכר לאו חפצי שמים היא עכ"ל. הרי 

' הקצוה"ח על התומים. אך יתכן לפרש שכונת תוס' היא דנקטו דכיון שמקבל שכר אי"ז חפצי שמים וא"כ הדרה קו

רק לענין קבלת השכר דזה לא מיקרי חפצי שמים משא"כ גוף השמירה שפיר מיקרי חפצי שמים. וכן ראינו שפי' 

בשו"ת אבן הראשה סי' ג' ע"ש שהרחיב בדברי התוס', וע"ש שהביא מהרז"ה והר"ן שמפרשים לשמור את הזרעים 

בהקדש ולהמבואר ראית התומים קיימא רק לשיטת רש"י ודעמי' דאיירי הכל בשל הקדש].                       בזרעים דעלמא ולא
  
  



כג 

 ודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרביםנ
  יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.

fish@neto.net.il  :3109982305טל 
ה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך גיש גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללאלפי הוראת 

  15326537343או בפקס  מייל חוזר בלבד

  כרכים של ספר סוד החשמל 5חדש קישור להורדת 
http://beta.hebrewbooks.org/53606  

  
  קישור להורדת ספר על גאולה בתשע"ו מאת כי לה' המלוכה

www.sod1820.org/sod.pdf  
  

  תשע"ג - לשנים תש"ע קישור להורדת עלוני סוד החשמל 
://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722http 

  תשע"ד קישור להורדת עלוני סוד החשמל
0http://shtaygen.co.il/?CategoryID=189&ArticleID=12030&Page=1  

  תשע"ה ישור להורדת עלוני סוד החשמלק
http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890&834ArticleID=12&Page=1  

  קישור לארכיון השיעורים והעלונים
T3Z0M2NOVnJZX3c/edithttps://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11i  

  סירטונים 400סוד החשמל 
XOPxMOg0L8LFD-list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UThttps://www.youtube.com/playlist?  

  סירטונים 37סידור הרש''ש 
VAJ6yf9Lw6Bkvw3P-youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQMhttps://www.  

  
  שיעורים בקבר דוד המלך: לעשרים ואחדקישורים 

www.sod1820.org/f/k1.mp4  
www.sod1820.org/f/k2.mp4  
www.sod1820.org/f/k3.mp4  
www.sod1820.org/f/k4.mp4  
www.sod1820.org/f/k5.mp4  
www.sod1820.org/f/k6.mp4  
www.sod1820.org/f/k7.mp4  
www.sod1820.org/f/k8.mp4  
www.sod1820.org/f/k9.mp4  
www.sod1820.org/f/k10.mp4  
www.sod1820.org/f/k11.mp4  
www.sod1820.org/f/k12.mp4  
www.sod1820.org/f/k13.mp4  
www.sod1820.org/f/k14.mp4 
www.sod1820.org/f/k15.mp4 

16.mp4www.sod1820.org/f/k 
www.sod1820.org/f/k17.mp4 
www.sod1820.org/f/k18.mp4 
www.sod1820.org/f/k19.mp4  
www.sod1820.org/f/k20.mp4  
www.sod1820.org/f/k21.mp4  

  
 
 


